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Excelentissimos Senhores,

Temosa honra de convida-los a visitar a pagina da internet

no site www.imprensanacional.gov.ao, onde podera on/ine ter

acesso, entre outras informacées, aos sumarios dos contetidos

do Diario da Reptiblica nas trés séries.

Havendo necessidade de se evitarem os inconvenientes

que resultam para os nossos servi¢os do facto de as respec-

tivas assinaturas no Didrio da Reptiblica nao serem feitas

com a devida oportunidade;

Para que nao haja interrup¢4o no fornecimento do Diario

da Republica aos estimadosclientes, temos a honra de infor-

ma-los que até 15 de Dezembro de 2015 estarao abertas as

respectivas assinaturas para o ano 2016, pelo que deverado

providenciar a regularizacado dos seus pagamentos junto dos

NOSSOSservicos. .

1. Enquanto nao for ajustada a nova tabela de precos a

cobrar pelas assinaturas para o fornecimento do Diario da

Republica para o ano de 2016, passam,a titulo provisorio, a

ser cobrados os pregos em vigor, acrescidos do Imposto de

Consumo de 2% (dois porcento):

AS 3 SELICS ooo. ececcceccccesecescecseeceecevscevavenes Kz: 611 799,50

Le SELIG eeeccccescsccesesesscecesensseenscaenceesecavens Kz: 361 270,00

2 SELIG occceccssscscsessssscscssacscscscaracerseeraees*Kz: 189 150,00

BP SELIG eccccseeseceeseeeccscersarsecsecaceseaceees Kz: 150 111,00

2. Tao logo seja publicado o prego definitivo os assinan-

tes terdo 0 prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para liquidar

a diferenga apurada, visando assegurar a continuidade do

fornecimento durante o periodo em referéncia.
3. As assinaturas serao feitas apenas emregimeanual.

4. Aos precos mencionados no n.° | acrescer-se-4 um

valor adicional para portes de correio por via normal das

trés séries, para todo o ano, no valor de Kz: 95.975,00 que

podera sofrer eventuais alteragdes em fun¢do da flutuacao

das taxas a praticar pela Empresa Nacional de Corretos de

Angola - E.P. no ano de 2016.

5. Os clientes que optarem pela recepcao dos Didrios da

Republica através do correio deverdo indicar 0 seu endere¢o

completo, incluindo a Caixa Postal, a fim de se evitarem

atrasos na sua entrega, devolug4o ouextravio.

Observac6es:

a) Estes precos poderao ser alterados se houver

uma desvalorizacado da moeda nacional, numa

propor¢ao superior a base que determinou o

seu calculo ou outros factores que afectem

consideravelmente a nossa estrutura de custos;

b) As assinaturas que forem feitas depois de 15 de

Dezembro de 2015 sofrerao um acréscimo aos

precos em vigor de uma taxa correspondente a

15%. (por cento)
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COMUDEC — Cooperativa Multissectorial

para o Desenvolvimento Comunitario, S.C.R.L.

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

para escrituras diversas com o n.° 2.°-A deste Cartério

Notarial, se encontra lavrada e registada a escritura com 0

teor seguinte. ;

Constituic&o da«COMUDEC—Cooperativa Multissectonial

Para o Desenvolvimento Comunitario, $.C.R.L».
No dia 23 de Julho de 2015, em Caxito e no Cartorio

Notarial do Bengo,sito no SIAC, perante mim, Licenciado,

Lazaro Catito, respectivo Notario, compareceram como

outorgante: ’

Primeiro: —AnténioJosé, solteiro, maior, natural do Kuito,

Provincia do Bié, residente habitualmente no Bairro e Distrito

Urbano do Sambizanga,portadordo B.1. n.° 000623359BE036,

emitido pela Direccfo Nacional de Identificagao Civil ¢

Criminal, aos 30 de Julho de 2007;

Segundo: — Baptista Jodo Lourenco, solteiro, maior,

natural de Catete Icolo e Bengo, Provincia de Luanda,

residente habitualmente no Municipio do Cazenga, Bairro

Hoji-ya-Henda, portador do B.I. n.° 000096096BO0!3,
emitido pela Direccfo Nacional de Identificarao Civil ¢

Criminal, aos 31 Dezembro de 2013;

Terceiro: — Carlos Eduardo Waldemar Sangueve
Lumbombo,solteiro, maior, natural de Catabola, Provincia

do Bié. residente habitualmente em Viana, Provincia de

Luanda,portador do B.I. n.° 000152732LA038,emitido pela
Direcc4o Nacional de Identificaraio Civil e Criminal, aos 4

de Setembro de 2009;

Quarto: — Janudrio Vasco da Costa, solteiro, maior,

natural de Icolo e Bengo,Provincia do Bengo,residente habi-

tualmente no Cazenga, casa sem numero, Zona 19,titular do

B.I n.° 000114639BO010, emitido pela Direcc&o Nacional

de Identificagao Civil e Criminal, aos 27 de Outubro 2014;

Quinto: — Joao Salvador Pereira da Costa, solteiro,

maior, natural de Golungo-Alto, Provincia do Cuanza-Norte,

residente habitualmente na Maianga, Bairro Catambor, titu-

lar do B.I n.° 001811843KN039, emitido pela Direcga0

Nacional de’ Identificacao Civil e Criminal, aos 21 de Abril

de 2014;
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Sexto: — José Junqueira Sampanha, solteiro, maior,

' natural de Caombo, Provincia de Malanje, residente habi-

/tualmente no Dande, Bairro Kawango, casa sem niimero,

- titular do B.I, n.° 000151114ME034, emitido pelo Arquivo

' Nacionalde Identificagado Civil e Criminal, aos 26 de Janeiro

de 2015;
Sétimo: — José Pedro Jamba, solteiro, maior, natural do

Cuvango, Provincia da Huila, residente habitualmente no

| Dande, Bairro Quijao Mendes, casa sem numero, Zona 13,

titular do B.I n.° 000110139HA029, emitido pelo Arquivo

Nacional de IdentificagAo Civil e Criminal, aos 24 de Janeiro

de 2013;

Oitavo: — Quinimo Almeida, solteiro, maior, natu-

, ral do Bungo, Provincial do Uige, residente habitualmente

; no Dande, Bairro Mubongo, casa sem numero,titular B.I

' n.° 00080002UE032, emitido pelo Arquivo Nacional de

_ Identificag&o Civil e Criminal, aos 10 Dezembrode 2012;
Nono:—PauloAdao,divorciado,natural de Quibaxe, Provincia

do Bengo, residente habitualmente em Cacuaco, Bairro Ndala

Muleba, casa sem nimero,titular do B.I n.° 0000994469BO0034,

' emitido pelo Arquivo Nacionalde Identificacéo Civil e Criminal,

aos 10 de Abril de 2014;
Décimo: — Pedro da Cruz, solteiro, maior, natural de

Malanje, Provincia de Malanje, residente habitualménte

nfo Kilamba Kiaxi, Bairro Golfe II, Bloco 28, 2.° andar

| Apartamento B,titular do B.I n.° 0000161!3ME0O17 emitido

_ pelo Arquivo Nacionaldeidentificacao Civil e Criminal, aos 20

_ de Novembro de 2013;

Décimo Primeiro:—Sebastiao Joaio Domingos Mulanvo,

: soltetro, maior, natural de Ucua, Provincia do Bengo,resi-

' dente habitualmente em Cacuaco, Bairro Boa Esperanga,

| casa sem namero,titular do B.I n.° 000512065B0030, emi-
tido pelo Arquivo Nacionalde Identificagao Civil e Criminal,

' aos 5 de Novembro de 2012;

Décimo Segundo: — Vasco Manuel, solteiro, maior,

natural de Caje, Provincia do Bengo, residente habitual-

mente no Dande, Bairro Cawango, casa sem ntiimero, titular

| do B.I n.°000917727B0039, emitido pele Arquivo Nacional
5

i
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i de Identificagado Civil e Criminal, aos 23 de Marco de 2015;

Décimo Terceiro: —Remualdo Paulo,solteiro, maior, natu-

| tal dos DembosProvincia do Bengo, residente habitualmente

no Distrito Urbano da Ingombota, Rua Amilcar Cabral n.° 17,

| Provincia de Luanda, titular do B.I n.° 000206194B0031,

_€mitido pelo Arquivo Nacional de Identificagéo Civil e

Criminal, aos 19 de Maio de 2008;

| Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibicao
| dos seus referidos bilhetes de Identidade e, certifiquei a

qualidade em que intervém através da Acta da Assembleia

Constituinte,

E pelos outorgantesfoidito:

Que, pela presente escritura, é constituida uma sociedade

Cooperativa de Responsabilidade Limitada, que adopta a
denominacao de «COMUDEC—Cooperativa Multissectorial
para o Desenvolvimento Comunitario S.C.R.L.», com sede na
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cidade de Caxito, capital da Provincia do Bengo, com capital

social ja integralmente subscrito e realizado em numerario, no

valor minimo de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas).

Que a sobredita sociedade Cooperativa se ira reger

pelos estatutos constantes de um documento complemen-

tar devidamente articulado e elaborado em separado nos

termos n.° 2 do artigo 78.° do Cédigo do Notariado, com

redac¢ao que lhe foi dada pelo artigo 55.° da Lei n.° 1/97,

de 17 de Janeiro, Lei da Simplificagao e Modernizagao dos

Actos Notariais, que fica a fazer parte integrante desta escri-

tura, cujo contetdo os outorgantes declaram conhecer e

aceitar, pelo que se dispensa a sua leitura.
Assim 0 disseram e outorgaram.

Arquiva-se:

a) Certificado de admissibilidade da firma adoptada,

emitido pelo Ficheiro Central das Denomina-
¢6es Sociais em Luanda, aos 9 de Julho de 2015;

5) O documento complémentar a que acimase alude;

c) Acta da Assembleia Constituinte.

Aos outorgantes e na presenca simulténea dos mesmos,

fiz em voz alta a leitura desta escritura e a explicagdo do seu
contetdo com adverténcia da obrigatoriedade de ser reque-

rido o registo deste acto no-prazo de 90 dias a contar desta

data.

O Notario, Lazaro Catito.

ESTATUTO DA
COMUDEC — COOPERATIVA MULTISSECTORIAL

PARA O DESENVOLVIMENTO
COMUNITARIO,S.C.R.L.

CAPITULO I
Denominac4o e Natureza

%

ARTIGO 1.°

A Cooperativa que se funda por intermédio deste é de

capital ilimitada, e, opta como designacéo «COMUDEC

— Cooperativa Multissectorial para o Desenvolvimento

Comunitario, $.C.R.L»».

ARTIGO 2°

Tem a sua sede na Cidade de Caxito, capital da Provincia

do Bengo, exercendo actividades em todo territorio provin-

cial, podendo abrir unidades porlinha de actividade,filiais,

sucursais ou quaisquer formas de representa¢ao em outras

regides e provincias doterritorio nacional de acordo com os

objectivos da Cooperativa.

ARTIGO 3.°

A Cooperativa tem comoobjecto a agro-industria, pesca

e aquicultura, protec¢éo do meio ambiente, ensino e for-

macdo técnico-profissional, conservac¢aéo e manuten¢ao de

infra-estruturas, servicos liberais e outros achados conve-

nientes e permitidosporlei.

ARTIGO 4°

A «COMUDEC,S.C.R.L.», em respeito aos principios

cooperativos,' incidir-se-a na satisfagado das necessidades e
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aspiracdes econdmicas, sociais ou culturais dos seus sdcios

e membros’, e das comunidades que se reverem aos funda-

mentos da Cooperativa.

ARTIGO5.°

A Cooperativa adopta a forma de uma sociedade ano-

nima? no que se refere as alteragdes ao pacto social, as

obrigacées e responsabilidades dos administradores, organi-

zacao e funcionamento da mesma.

ARTIGO6.°

Por a sua base assentar-se na estrutura de uma sociedade

anonima com as devidas adaptacGes, e, com o concurso de

unidades especializadas, pessoas colectivas ou singulares,

nas suas relacdes com terceiros, estabelecer-se-4 estraté-

gias que garantem o incremento patrimonial como forma

de garantir a sustentabilidade da mesma nos momentos de

crise, € para a sua sobrevivéncia.

ARTIGO 7.°

A sua duracdo é por tempo indeterminado,e 0 seu inicio

conta para todososefeitos legais a partir da data da sua pro-

clamac¢ao e publicagao no Diario da Republica.

ARTIGO 8.°

A Cooperativa exporta os produtos produzidos pelos

membros e importa os bens necessaérios para o ramo de

actividade que se propde desenvolver, tais como: tracto-

res, alfaias, sementes, fertilizantes, viaturas, moto-bombas,

moagens, sistemas de rega e outros.

ARTIGO 9.°

O seu capital social é de Kz: 300.000,00 (trezentos mil

kwanzas), correspondendo as accées dos 13 (treze) sdcios

constituintes, expressos em Lista anexa e nolivro de registo

dos sdcios, que se faz constar na sede da Cooperativa.

ARTIGO 10.°

1. O seu capital social podera ser aumentado de acordo

com as exigéncias da Cooperativa sobretudo a medida que se

registar novas entradas de sdcio cooperativo e/ouparcerias.

2.E s6cio-cooperador, aquele que subscreve no livro

Je registos dos sdécios, as suas participacdes em forma de

accdes (jdias), paga quota e tem participac¢ao memoravel.

3. Por membro-cooperador, entende-se a pessoa que

sujeita-se aos estatutos, participa na medida do seu saber
vara a concretizac4o dos objectivos da Cooperativa mediante

ermo e subscri¢do no livro de registo dos membros, paga
juota e aspira ser sécio da Cooperativa.

4. As parcerias, assenta-se nas relagées de cooperac4o
jue se estabelece com Cooperativas similares ou com pes-
oas colectivas e singulares que disporem as suas industrias,
ecursos financeiros ou saber fazer, que interessam para o
iicance dos fins prosseguidos.

 

Estipulados pela alianca Cooperativa Internacional.

Associados do Aspar, orfaos ¢ vidvalo)s de ex militares, com idoniedade reconhe-

ida.

Artigo 207.¢ do Cédigon Comercial.

DIARIO DA REPUBLICA
eS

CAPITULO II
Jéias e Outras Entradas

ARTIGO 11.°

Os sdcios sero obrigados a pagar no acto de admissag

(entrada), uma joia de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas),

pagavel em duas prestagdes num horizonte de 2 (dois) meses,
salva actualizacao por deliberag¢ado da Assembleia Geral.

ARTIGO 12.°

Todos os sécios e membros da «COMUDEO»,pagarao
uma quota mensal de Kz: 5.000,00 (cinco mil kwanzas),

actualizavel em sessdo ordinaria da Assembleia Geral,

ARTIGO 13.°

O montante das joias é destinado a abrir o fundo de

reserva da Cooperativa.

ARTIGO14.°

Os valores pagos como jdias e como quotas, serao deposi-

tados em Bancos Comerciais, cuja Cooperativa possui conta.

CAPITULOIII
Dos membros e Critérios de Admissio

ARTIGO 15.°

Pode ser sécio ou membro da Cooperativa todos os

técnicos ou especialistas, fazendeiros ou agricultores, cam-

poneses ou industriais, pescadores maritimos e fluviarios

incluindo os de tipo artesanal que exerg¢am actividades na

Provincia ou em outras regides do Pais onde existemfiliais,

respeitando os critérios de admiss4o que seguem:

1. A ades&o de membros a Cooperativa é voluntaria;
2. Ser maior de 18 anos de idade e reunir os requisitos

previstos no corpo doartigo;
3. Estar de acordo com os principios estatutarios e for-

mular o pedido ao Conselho de Administra¢ao, por escrito

em forma de memorando ou equivalente, usando as vias

expeditas, por E-mail ou fax, seguido do deposito bancario,

numa das contas da Cooperativa, que certificara o paga-

mento de jdia e quota correspondente.

CAPITULO IV
Dos Direitos e Deveres

SECCAO 1

ARTIGO 16.°

Direitos

Sao direitos dos membros da Cooperativa:

1. Eleger e ser eleito para os 6rgaos sociais;

2. Beneficiar de crédito cooperativo, financiamento ¢

outras regalias;
3. Beneficiar de formagées, capacitacdo, alfabetiza¢do ©

educacdo;
4, Emitir sugestdes e parecer sobre as actividades da

Cooperativa ou outro assunto;
5. Solicitar informagées periddicas e consultar todo ©

qualquertipo de documento relacionado com actividade da

Cooperativa;

6. Nao sofrer sanc6es injustamente;

7. Recorrer aos 6rgdos sociais da Cooperativa nos termos

do presente estatutos;
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8. Renunciar o direito de pertencer a Cooperativa quando

assim entender, podendo o pedido ser feito por escrito,

E-mail, ou oral, neste ultimo em Assembleia Geral ou reu-

nido de membros com um quérum representativo de 1/3 no

minimo.

SECCAOII
Deveres

ARTIGO 17°

Sao deveres dos Membros da Cooperativa:

]. Respeitar e cumprir escrupulosamente os principios

consagrados no presente estatutos;

2. Zelar pelos interesses colectivos dos membros e nao

defenderinteresses pessoais ou familiares capazes de pér em

causa a propria Cooperativa;

3. Pagar pontualmente as quotas mensais;

4. Participar activamente nas actividades da Cooperativa,

nas reunides, nas formacoées, seminarios e noutros féruns em 

 

que for convidado;

5. Desempenhar com brio os cargos para os quais for

eleito;

6. Participar nos actos que visam o incremento patri-

monial da Cooperativa, conforme o regulamento da

Cooperativa.

CAPITULO V
Dos OrgaosSociais da Cooperativa

SECCAO I
Constituicgao dos Orgios Sociais

ARTIGO 18.°

S4o érgéos sociais da Cooperativa os seguintes:

1. Assembleia Geral, (AG);

2. Conselho de Administragao (Direccao), (CA);

3. Conselho Fiscal (CF);

4. Representante dos Membrose dos Trabalhadores.

SECCAO II
Assembleia Geral

ARTIGO 19.°

1. A Assembleia Geral (AG), é 0 Orgao supremo da

Cooperativa, sendo as suas deliberacdes tomadas nos termos

da lei e dos estatutos. E coordenada por um Presidente de

Mesa, um Vice-presidente e um Secretario Executivo.

2. Participam na (AG)todosos sécios, parceiros e mem-

bros, cuja participagao Ihe confere o pleno gozo dos seus

direitos e deveres, votar e ser votado ouser eleito e parti-

Cipar,

3. A Assembleia Geral, rene-se ordinariamente uma vez

por ano e extraordinariamente quantas vezes sao necessa-

Tias.

4. As reunides ordinérias e extraordinarias sao con-

vocadas pelo presidente da (AG), na auséncia deste pelo

Vice-presidente ou do Secretariado Executivo (SE), a pedido
do Conselho de Administracao, ouvido o Conselho Fiscal
(Servigo de Monitoria e Avaliagéo (SMA), oua pedido de
pelo menos dois tercos dos seus membros.
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5.A (AG)retine-se na hora e dia marcados na convocaté-

ria se mais de metade dos sécios estiverem presentes.

6. As convocatdérias devem conter a ordem dotrabalho, o

local e o dia da realizacdo e a agenda.

7. As convocatorias e documentos a discutir sao distri-

buidos no prazo minimo de4 dias de antecedéncia.

ARTIGO 20.°

Sao competéncias da Assembleia Geral:

a) Alterar os Estatutos da Cooperativa;

b) Deliberar sobre o relatério de gestdo e as contas

do exercicio;

c) Deliberar sobre a proposta da aplicagao de resul-

tados;

d) Procedera apreciac¢do geral da administragao fis-

calizagéo da Cooperativa e, se disso for caso,

avaliacao sobre o funcionamentoe decidir sobre

a continuacado ou destituicgaéo dos administrado-

res ou do Conselho de Administracao;

e) Eleger e destituir os membros dos érgaos sociais;

jf) Determinar a remuneracéo dos funcionarios dos

Orgados sociais e da Cooperativa em geral;

g) Aprovar e alterar os estatutos, e regulamentos

internos;

h) Aprovar a fusdo ou cisdo da Cooperativa, bem

comoa filiagao em organizacdes e instituicdes

que prosseguem os mesmosobjectivose fins;

i) Aprovar a abertura de unidades, filiais ou qualquer

representacdo em outras regides e provincias do

territorio nacional e nao sd;

j) Aprovara dissolugao da Cooperativa;

k) Deliberar sobre a exclusdo e as sangées aplicadas

aos sdcios que tenham infligido os estatutos.

ARTIGO 21.°

1. A Mesa da Assembleia Geral € constituida por um

Presidente, um Secretario, um Vice-presidente, um mem-

bro mais velho e por representante dos trabalhadores, cujo

mandato é de quatro anos renovaveis em fun¢ao do voto de

confianca expresso por maioria qualificada dos seus mem-

bros reunidos em Assembleia Geral.

2. Na falta das pessoas eleitas, conforme o nimero

anterior, exerce as fungGes de Presidente de Mesa, para a

Assembleia Geral convocada o Presidente do Conselho

Fiscal ou o Sécio Cooperativo presente que dispuser de

maior ntimero de acces e as fun¢des de secretario por um

sdcio escolhido sob proposta do agora Presidente de Mesa

da Assembleia Geral.

ARTIGO 22.°

O mandato do Presidente da AG e do Vice-presidente e

do Secretario Executivo é de 4 (quatro) anos, podendo ser

reeleito por mais um mandato de 4 (quatro) anos consecuti-

vos, nos termos dalei, obedecendo o regulamentointerno.  
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ARTIGO 23.°

Sao competéncias do Presidente de Mesa daAssembleia Geral:

1. Convocar e presidir a Assembleia Geral, as reunides

ordinarias e extraordinarias;

2. Representar a Cooperativa em juizo e fora dela;

3. Homologar as sangdes aplicados aos membros que

infligido os estatutos, pelo Conselho Jurisdicional;

4 Propor a AG a sangao de exclusdo aos membros que

tenham cometido crimes graves previsto nosestatutos;

5. Aprovar os planos de actividade do (SE) e do (CF);

6 Aprovar os planos de forma¢éo e capacitagdo dos

membros e dos membros comunitarioslocals;

7. Presidir e conferir posse aos membrosdo SE e do (CF);

8. Aprovar e deliberar sobrea filiacao da Cooperativa em

organizagdes congéneres.

ARTIGO 24.°

Em caso de dissolucdo da Cooperativa, a AG nomeiam

a comissdo liquidataria e cabendo-lhe o direito decisério do

pessoal e do patriménio em conformidade com artigo 20.°,

alinea J), conjugado ao disposto no n.° | do artigo 23.° do

presente estatuto.

ARTIGO 25.°

Sao competéncias do Vice-Presidente:

1. O vice-presidente € érgdo auxiliar do Presidente da

(AG);
2. Substituir o Presidente da AG em caso de auséncia e

impedimento;

3. Em caso de vacatura 0 Vice-presidente convocara no

prazo de 30 dias a Assembleia Geral extraordinaria para

eleigéo do Presidente da Assembleia Geral;

4. O Vice-Presidente ndo tem poderes decisdrios para

dissolugao da Cooperativa, nem pode tomar decisdes sem

o conselho.

SECCAOII]
Do Conselho de Administracdo

(Direccao)

ARTIGO 26.°

1. O Conselho de Administragao é 0 orgao colegial cuja

composic¢do e finalidade permite o exercicio de funcdes de

direcgdo, isto é actividades de gestao e de representacao da

Cooperativa, dentro e fora dela.

2. O Conselho de Administracao € constituido por um

administrador de facto, dois administradores suplentes

(vogais) e dois secretarios.

3. O administrador de facto € uma pessoa com capacidade
juridica plena, seja ou ndo socio a Cooperativa, designado
ou constituido por contrato aprovado em Assembleia Geral,
nos termosdoestatuto e da lei.

4, Os administradores suplentes ou vogais, s4o seleccio-
nadosentre os administradoresde direito, com experiéncia e
disponibilidade por deliberacao da Assembleia Geral.

5. Os secretarios séo os executores que auxiliam a
administragéo, segundo as necessidades funcionais da
Cooperativa.

ARTIGO 27°

S4o competéncias do Conselho de Administracao:

DIARIO DA REPUBLIC,

|. Gerir a Cooperativa com autonomia,subordina
as deliberagdes da Assembleia Geral e as interven
Conselho Fiscal, nos termosda lei e do contrato;

2. Representar em juizo e fora dela a Cooperativa, em
exclusivo e com plenos poderes;

3. Recrutar em concurso publico os trabalhadores que
podem ser membros ou nao;

4. Submeter 4 Assembleia Geral o relatério de balanco
de actividades, de contas e respectivos planospara delibera.
cdo e aprovacao,

5. Implementar programas de ambito social, educacio,

alfabetizacado, forma¢do, seminarios e capacitagdo dos mem-

bros;

6. Implementar planos de distribuigao de créditos e

outros apoios aos membrose definir os critérios de reem-

bolso;

7. Negociar com as institui¢des do estado,financeiras e

bancarias sobre a problematica de parceria, créditos, pro-

jectos e programas de desenvolvimento das comunidades
locais, entre outros assuntos;

8. Implementar acgdes que permitam criar filiais em

outras regies;
9. Submeter a aprovacado da (AG), as sangées aplicadas

ao longo do ano apésparecer do (CF);
10. Gerir o processo de comercializacao e identificaros

mercados;

11. Implementar accdes que permitam a presenga da

Cooperativa nos inventos e feiras organizadospelos parcei-

ros.

Ses do

ARTIGO 28.°

1. O mandato dos administradores 6 de 4 (quatro) anos,

sendo permitida a reeleicado.

2. A responsabilidade dos administradores € regulada
nos termosdalei.

SECCAO IV
Do ConsethoFiscal

ARTIGO 29.°

Sao atribuigdes do Conselho Fiscal:

1. O (CF), € orgéo aut6nomoe voga! da Cooperativa des-

tinadoa fiscalizar e avaliar as actividades do Secretariado

Executivo,as contas do exercicio e rectificar as san¢des apli-

cadas aos membros e funciondrios que tenhaminfligido oS

estatutos e os regulamentos internos;

2. Avaliar e fiscalizar os acordos, protocolos assinados

com outras instituigdes e planos de financiamento,
3. Monitorar e avaliar a capacidade produtiva ¢ finan-

ceira dos membros, bem como o cumprimento dos prazos de

reembolso dos créditos porestes;

4. Assessorar 0 Presidente da Assembleia Geral e secre

tario executivo no exercicio das suas fun¢des;

5. Fiscalizar e examinar sempre que julgue convenient®,

a escrita e toda a documentacdo existente na Cooperativa;

6. Verificar, quando o entender necessario o saldo da
Caixa e a existéncia de titulos, valores de qualquer espécie, 0

que fara constar nas respectivas actas;
7. Elaborar 0 relatério sobre a accdo fiscalizadora exe

cida durante o ano e emitir parecer relativo o relatorlo de
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gestfo e as contas do exercicio, plano de actividades e o
orcamento para 0 ano seguinte;

8. Requerer a convoca¢ao da Assembleia Geral extraor-
dinaria, nos termos do artigo 16.° n.° 4 dos estatutos;

9. Verificar o cumprimento do Estatuto e dalei;

10. O (CF), € representado por um monitore dois inspec-

tores oficiais com papéis de vogais.

SECCAO V
Do Representante dos Trabathadores

ARTIGO 30.°

Sao Competéncias do Representante dos Trabalhadores:

1. O Representante dos trabalhadoresé responsavelpelos
laborais, controlo e cumprimento da Lei Geral do Trabalho

pela parte dos trabalhadores sejam eles membros ou nao;
2. Controlar o pagamento e os depdsitos dos valores da

seguran¢a social, dos impostos de rendimentos de trabalhos

dos trabalhadores;

3. Zelar pelo cumprimento dos regulamentos internos,

pela parte dos trabalhadores;
4. Velar pela disciplina laboral e propor a aplicagao de

sancao em conformidade com a Lei Geral do Trabalho,

(LGT);
5. Rever e propor os salarios dos trabalhadores conside-

rando a ocupacAo, e natureza de trabalho de cada um;

6. Representar os trabalhadores em todos os féruns em
gue for convidado dentro e fora da Cooperativa;

7. Atenderas reclamagées dos trabalhadores e propor ao

(SE) e em ultima instancia ao (PAG) e Vice-Presidente as

devidas medidas que possamprevenir os conflitos laborais;
8. Organizar os processos individuais dos trabalhadores,

as Vagaturas e os concursos ptiblicos;

9. Organizar os processos de reforma dos trabalhadores

_ em fungdo de idades e por doenga;

| 10. Definir os critérios de estimulos e regalias para os

| trabalhadores;

11. Pronunciar-se sobre o regulamento interno subsidia-

rio aos estatutos;
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CAPITULO VI
Incompatibilidade e Limites de Responsabilidades

ARTIGO 31.°

1. Nenhum membro pode ser simultaneamente membro

da Mesa de Assembleia Geral, do Secretariado Executivo

, (Conselho de Administragao) e do ConselhoFiscal.

2. Nao podem ser eleitos para o mesmo Orgaosocial os

cOnjuges e as pessoas que vivam em unido defacto.

3. A responsabilidade dos sécios é limitada ao montante

do capital social subscrito.

CAPITULO VII
Das Sancées

ARTIGO 32.°

Todos os membros e s6cios, est&o sujeitos as seguintes

sancées:

1. Admoestagao simples;
2. Admoestacaoregistada;
3. Multa;

19771

4. Suspens&o temporaria de direitos de aceso a crédito

durante um ano ou mais;

5. Perda de mandato e transferéncia para outro posto de

trabalho com reducao de salario;

6. Expulsao.

ARTIGO 33.°

A aplicacéo de sangdes previstas nos n.* 3, 4, 5 e 6,

serao sempre precedidas de processo disciplinar nos termos

do disposto nos estatutos, do regulamento interno ou da Lei

Geral do Trabalho.

ARTIGO 34.°

A aplicacéo de sancgdes previstas no presente capitulo

compete ao Conselho de Administragéo com admissibili-

dade de recurso, rectificacgéo do (CF) e aprovacao da (AG), a

qual compete deliberar quanto a perda de mandato e exclu-

sao.

ARTIGO35.°

As sangées dos n.°* 5 e 6, devem ser deliberados no prazo

de um anoa partir da data em que alguns dos membros da

direcg¢ao tomaram conhecimento do facto que a permite.

ARTIGO 36.°

A exclusao tera de ser fundamentada em violacao grave e

culposa do estatuto ou dos regulamentos internos;

ARTIGO 37°

O membro que pedea suaretirada nos termos do n.° 8 do

artigo 16.° dos estatutos nado constitui uma sancdo e lhe sera

restituido no prazo de um ano o valor dostitulos de capital

realizado segundo o valor nominal;

ARTIGO 38.°

O valor nominal referido no artigo anterior, nao beneficia

de juros a que tiver direito relativamente ao ano de exerci-

cios.

CAPITULO VII
Reservas e Distribuicao de Excedentes

ARTIGO 39.°

A Cooperativa constituira um fundo dereservalegal des-

tinado a cobrir eventuais perdas de exercicio. Para efeito de

controlo deste fundo social, releva o periodo anual que cor-

responder ao funcionamento da Cooperativa, observando as

utilidades que se seguem:

1. Revestem para esta reserva a promocao que for deter-

minada pela (AG), numa percentagem que ndo podera ser

inferior a 20% dos lucros;

2. Estas reservas deixarao de ser obrigatorias anualmente

desde que a reserva atinja um montante igual ou acima do

capital social da Cooperativa;

3. Se os prejuizos do exercicio forem superiores ao

montante destinado a reserva legal sera por deliberagado

da Assembleia Geral aceitar a reposi¢ao do valor do ano

seguinte;
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4. A Cooperativa constituira uma reserva para forma-

cao, educacao, alfabetizagdo, capacitagdo e seminarios dos

seus membros, descendentes, cénjuges, trabalhadores e dos

membros das comunidades locais que participam directa-

mente nas actividades da Cooperativa;

5. A Assembleia Geral podera deliberar a constitui¢ao de

outras reservas, tal como a reserva para compra de meios,

bitos, e fundo de amortizacao de empréstimos,etc;

6. Todas as reservas criadas s&o insusceptiveis de qual-

quertipo de reparti¢4o entre os sdcios;

7. O excedente do periodo ordinario, ressalvadas asapli-

cagdes em novas areas estratégicas é consideravel como

torna para os sécios que tenham realizado as suas entradas,

liquidaram as suas quotas do exercicio anual e contribui

direita ou indirectamente na obtencao do mesmo,pordeli-

beragao aprovada pela Assembleia Geral, por uma maioria

de 3/4 dos votos, correspondente ao capital social.

CAPITULO IX
Dissolucdo, Limitac4o e Transformacdo

ARTIGO 40.°

A Cooperativa dissolve-se por:

1. Esgotamento do objectivo ou impossibilidade insupe-

ravel da sua prossecucdo do respectivo patriménio;

2. Fusdo por integracdo ou decisao judicial;

3. Deliberacgaéo da Assembleia Geral;

4. Decisao transitada em julgado, que declare a faléncia

da Cooperativa.

ARTIGO 41.°

A dissolugao da Cooperativa, qualquer que seja o motivo,

implica a nomeagdo de uma comissfo liquidataria do pro-

cesso de liquidagao do respectivo patrimonio.

ARTIGO 42.°

A Assembleia Geral que deliberar a dissolugao deve

eleger a comissdo liquidataria, a qual conferira poderes

necessarios para, dentro do prazo que /he for fixa, proceder

a liquidac¢ao.

ARTIGO 43°

Umavezsatisfeitas as despesas decorrentes do processo

de liquida¢ao, o saldo obtido poreste sera aplicado, imedia-

tamente pela seguinte ordem:

1. Pagar os restantes débitos da Associacdo incluindo

o resgate dostitulos de investimentos, das obrigacdes e de

outras presta¢des eventuais dos membros da Cooperativa;

2. Pagaras dividas, prestagdes devidas aos trabalhadores

da Cooperativa;

3. Resgate detitulos de capital social;

4. Distribuigao de crédito entre os membrose sécios de

forma proporcional.

DIARIO DA REPUBLicA

ARTIGO 44°

E nula a transformacdo da Associacio em qualquertj

de sociedade comercial, sendo também ferido de nulidadem
actos que procuremcontrariar ou iludir esta Possibilidade.

CAPITULO X
Regulamentos Internos e Simbolos

ARTIGO 45.°

Os regulamentos internos da Cooperativa vincularao a
todos os membrose trabalhadores.

ARTIGO 46.°

Os Regulamentos seréo propostos pelo Secretariado

Executivo do Conselho de Administragaéo e submetidos 4

aprovacao da Assembleia Geral.

ARTIGO 47.°

Os regulamentos internos serao tidos como normassub-

sidiarias dos estatutos.

ARTIGO 48.°

A Cooperativa adopta os seguintes simbolos: uma ban-

deira e umainsignia.

1. A bandeira, de formato rectangular com um fundo

de cor branco, cor verde na faixa superior simbolizando a
produ¢4o agricola, cinzento na parte central, significando a

fertilidade do solo e a esperanca de um dia se acabar com a
pobreza e azul na faixa inferior que simboliza a actividade

maritima e fluviais, contendo no centro uma maquina agri-

cola que simboliza agro-industria, cujo as medigdes vai de

140 cm comprimento e 80 cmde largura.
2. A insignia, que também sera 0 logdtipo da Cooperativa

é representada por uma frondosa arvore* entre as monta-

nhas, com ramosa transformar-se em esferografica e folhas

em papel e as raizes em roda dentada, significando 0 saber

ser transformador dos recursos naturais para o bem das

comunidades, com as cores verde significando o respeito a

vegetacdo, cinzenta em representagiio dafertilidade do solo

e castanhas o saber que transpée fronteiras.

CAPITULO XI
Disposicées Finais, Dividas e OmissGes

ARTIGO 49.°

O presente estatuto s6 pode ser alterado em Assembleia

Geral convocadapara o efeito e por voto favoravel de dois

tercos dos sécios.

ARTIGO 50.°

As duvidas e casos omissos' resultantes da interpreta¢ao

do presente Estatuto serao resolvidos pela Assembleia Geral

com a subsidiariedade dalei vigente.

Aprovadopela assembleia constituinte da «Cooperativa

Multissectorial para o Desenvolvimento Comunitario,

S.C.R.L».

Cartério Notarial do Bengo, em Caxito, aos 30 de Malo

de 2015,

4 Ou com um milheiro com dois milhdes e as transformagoes adaptaveis ou

outras propostas,

5 Sucessao, representagao ¢ outras situagées.

(15-14445-L01)
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Vibracées dos Sons de Angola, Limitada

Certifico que, por escritura de 6 de Outubro de 2015,

lavrada com inicio a folhas 85, do livro de notas para escritu-

ras diversas n.° 33-B, do Cartério Notarial do Guiché Unico

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

Costa, licenciado em direito, perante mim, Eduardo Sapalo,

Notario-Adjunto, foi constituida entre:

Primeiro: — Mauro Alexandre de Lima Pimentel, sol-

teiro, maior, natural do Huambo, Provincia com o mesmo

nome, residente habitualmente em Luanda, no Distrito

Urbano da Ingombota, Bairro Miramar, Rua Féo Torres,

Casa n.° 3;

Segundo: —- Antonio José Pais Magalhdes, solteiro,

maior, natural da Ingombota, Provincia de Luanda,residente

habitualmente no Distrito Utrbano e Bairro da Maianga, Rua

Marien Ngouabi, n.° 10;

Umasociedade 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 7 de Outubro de 2015. — O ajudante,ilegivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

VIBRACOES DOS SONS DE ANGOLA, LIMITADA

ARTIGO1.°

A sociedade adopta a denominacao de «Vibragdes dos

Sons de Angola, Limitada», com sede social na Provincia

e Municipio de Luanda, Distrito Urbano da Samba, Bairro

Samba Pequena, Rua Comandante Arguelles, Casa n.°* 2/3,

podendotransferi-la livremente para qualquer outro local do

territério nacional, bem comoabrir filiais, sucursais, agén-

_ Clas ou outras formas de representagao dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2.°

A sua duragdo é por tempo indeterminado, contando-se 0

inicio da sua actividade, para todos osefeitos legais, a partir

,
1 da data da celebrac4o da presente escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social o comércio geral

| a grosso e a retalho, representagdes comerciais e indus-

:

po. . . . .
_ triais, prestagdo de servicos, hotelaria e turismo e similares,

industria, agro-pecuaria, pesca, servigos informaticos,tele-

|; comunicacées, publicidade, construgao civil e obras publicas,

: comerci

exploracdo mineirae florestal, comercializac4o de telefones

€ seus acessorios, transporte maritimo, camionagem, agente

despachantee transitarios, cabotagem, renf-a-car, compra e

venda de viaturas, novas ou usadas e seus acessdrios, repa-

ragdo de veiculos automéveis, concessionaria de material e

pecas separadas de transporte, fabrico de blocos e vigotas,

ializacao de combustiveis e lubrificantes, explora¢ao
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de bombas de combustiveis e estacdo de servi¢o, comer-

cializacdo de medicamentos, material cirirgico, gastavel e

hospitalar, produtos quimicos e farmacéuticos, servi¢os de

satide, venda de perfumes, plastificagao de documentos,

venda de materialde escritério e escolar, decoragées, serigra-

fia, panificagdo, produgdo de gelados, industria, pasteleira,

exploracao de boutique, explora¢ao de salao de cabeleireiro,

agenciamento de viagens, relagdes ptiblicas, venda de gas de

cozinha, desporto e recreacao, exploragao de video clube e

discoteca, realizagdes de actividades culturais e desportivas,

manutencao de espacos verdes, seguranga de bens patrimo-

niais, exploracao de jardim de infancia e ATL, educacdo e

cultura, instrucgdo automdvel, ensino, saneamento basico,

jardinagem, limpeza, desinfestacao, fabricagao e venda de

gelo, importac4o e exportacgao, podendo ainda dedicar- se

a 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 kwanzas),

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

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

de Kz: 80.000,00 (oitenta mil kwanzas), pertencente ao

sécio Mauro Alexandre de Lima Pimental e a outra quota no

valor nominal de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas), perten-

cente ao sdcio Antdnio José Pais Magalhaes.

ARTIGO 5.°

A cessao de quotas a estranhos fica dependente do con-

sentimento da sociedade, 4 qual é sempre reservado0 direito

de preferéncia, deferido aos sécios se a sociedade dele nao

quiser fazer uso.

ARTIGO6.°

1. 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 Mauro Alexandre de Lima

Pimental, 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 negdcios sociais da sociedade,tats

comoletras de favor, fiang¢a, abonagdes ou actos seme-

Ihantes.

ARTIGO 7.°

A Assembleia Geral sera convocada por simples cartas

registadas, dirigidas aos sdcios com pelo menos30 (trinta)

dias de antecedéncia, isto quandoa lei nado prescreva forma-

lidades especiais de comunicag4o. Se qualquer dos sdcios

estiver ausente da sede social, a comunicacado 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 sdécios na propor-

cdo das suas quotas, e em igual propor¢ado serao suportadas

as perdas se as houver.
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ARTIGO 9.°

Asociedade naose dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos s6cios, 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.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios 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 algumdeles o pretender sera 0 activo

social licitado em globo com obrigacéo do pagamento do

passivo e adjudicado ao sécio que melhor preco oferecer, em

igualdade de condigées.

ARTIGO 11°

A sociedadereserva-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 socios, seus herdeiros ou representantes, quer

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

Comarca de Luanda, com expressa renincia a qualquer

outro.

ARTIGO 13.°

Os anossociais serao os civis e os balancos serao dados
em 3] de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31

de Marco imediato.

ARTIGO 14.°

No omisso regulardo as deliberagdes sociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciais, e demais legislac4o aplicavel.

(15-16811-L03)

Transcamiruth, Limitada

Certifico que, por escritura de 6 de Outubro de 2015,
lavrada com inicio a folha 83, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 33-B, do Cartério Notarial do Guiché

Unico da Empresa, a cargo do Notario, Lucio Alberto Pires
da Costa, Licenciado em Direito, perante mim, Eduardo

Sapalo, Notario, foi constituida entre:

Primeiro: — Camilo Nunes Rodrigues,solteiro, natural
do Rangel, Provincia de Luanda,residente habitualmente em
Luanda, Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro Neves
Bendinha, Rua dos Perdidos, Casa n.° 97;

Segundo: — Ruth da Conceicao de Almeida Quibeta,
solteira, maior, natural do Kilamba Kiaxi, Provincia de
Luanda, residente habitualmente em Luanda, no Municipio
de Viana, Bairro Capalanca, Rua A, casa sem numero;

*

Umasociedade comercial por quotas que se re
termos constantes do documento em anexo.

Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Em
Luanda, aos 7 de Outubro de 2015. — O ajudant

©, ilegivey

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

TRANSCAMIRUTH, LIMITADA

ARTIGO 1.°

A sociedade adopta a denominacao de «Transcamiruth,
Limitada», com sede social na Provincia de Luanda,

Municipio de Viana, Bairro Capalanca, Quarteirao 1, Casa

n.° 36, podendotransferi-la livremente para qualqueroutro

local do territério nacional, bem comoabrir filiais, sucur-

sais, agéncias ou outras formas de representac4o dentro e

fora do Pais.

ARTIGO 2.°

A sua durac¢do é por tempo indeterminado, contando-se 0

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

da data da celebragdo da presente escritura.

ARTIGO3.°

A sociedade tem como objecto social o comércio geral

a grosso e a retalho, representacSes comerciais e indus-

triais, prestacdo de servicos, hotelaria e turismo e similares,

industria, agro-pecuaria, pesca, servigos informaticos,tele-

comunicagées, publicidade, construcaocivil e obras publicas,

exploracao mineira e florestal, comercializacao de telefones

e seus acessorios, transporte maritimo, camionagem,agente

despachante transitarios, cabotagem,rent-a-car, compra ©

venda de viaturas, novas ou usadas e seus acessérios, repa-

racaéo de veiculos automéveis, concessionaria de material ¢

pecas separadasde transporte, fabrico de blocos e vigotas,

comercializacdo de combustiveis e lubrificantes, explora¢ao

de bombas de combustiveis e estacdo de servi¢o, comer

cializag4o de medicamentos, material cirargico, gastavel ¢

hospitalar, produtos quimicos e farmacéuticos, servi¢os de

saude, venda de perfumes, plastificagao de documentos,

venda de material de escritério e escolar, decora¢des, sere

grafia, panificacdo, producao de gelados, industria pasteleira,

exploracdo de boutique, exploragao de salao de cabeleireiro,

agenciamento de viagens, relagdes ptiblicas, venda de gas de

cozinha, desporto e recrea¢do, exploragao de video clube ¢

discoteca, realizacGes de actividadesculturais e desportivas,

manutencao de espacos verdes, seguranca de benspatrimo-

niais, exploracdo de jardim de infancia e ATL, educa¢do ©

cultura, instrucdo automével, ensino, saneamento basico,

jardinagem, limpeza, desinfestacao, fabricagado e venda de

gelo, importac4o e exportac4o, podendo ainda dedicar-se 4

qualquer outro ramo do comércio ou industria em que 0S

sdcios acordem e seja permitido porlei.
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ARTIGO 4.°

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

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

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

Camilo Nunes Rodrigues, e outra quota no valor nominal de

Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas), pertencente a sécia

Ruth da Concei¢ao de Almeida Quibeta, respectivamente.

ARTIGO5.°

A cessao de quotas a estranhos fica dependente do con-

sentimento da sociedade, a qual é sempre reservadoo direito

de preferéncia deferido aos sdcios se a sociedade dele nao

quiser fazer uso.

ARTIGO 62°

1. 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 Camilo Nunes Rodrigues que

fica desde ja nomeado gerente, bastando a sua assinatura

para obrigar validamente a sociedade.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,tais

como letras de favor, fianca, abonagdes ou actos seme-

lhantes.

ARTIGO 7.°

A Assembleia Geral sera convocada por simples cartas

registadas, dirigidas aos sécios com pelo menos30(trinta)

dias de antecedéncia, isto quando lei nao prescreva forma-

lidades especiais de comunicacao. Se qualquer dos sécios

estiver ausente da sede social a comunicagao deveraser 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, serao divididos pelos sécios na propor-

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

as perdas se as houver.

ARTIGO9.°

A sociedadenfo se dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com o

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um quea todos represente,

enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sdcios e nos

demais casos legais, todos os sécios serdo 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 obrigagao do pagamento do

passivo e adjudicado ao sdécio que melhor prego oferecer, em

igualdade de condi¢Ges.
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ARTIGO I1.°

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer sécio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

ARTIGO 12.°

Para todas as 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.°

Os anos sociais serao 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 regularao as deliberagdes sociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciais, e demais legislagao aplicavel.

(15-16812-L03)

 

EASY— Taxis, Limitada

Certifico que, por escritura de 6 de Outubro de 2015,

lavrada com inicio a folhas 77, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 33-B, do Cartério Notarial do Guiché

Unico da Empresa — ANIFIL, a cargo do Notario, Lucio

Alberto Pires da Costa, Licenciado em Direito, perante mim,

Eduardo Sapalo, Notario-Adjunto, foi constituida entre:

Primeiro: — Victor Rodrigues do Sacramento e Sousa,

solteiro, maior, natural do Maculusso, Provincia de Luanda,

ondereside habitualmente, no Distrito Urbano da Maianga,

Bairro Prenda, Rua das Acacias, n.° 13, Zona 6;

Segundo: — Nélio Adilson Gregério da Silva, solteiro,

maior, natural de Malanje, Provincia com mesmo nome,

residente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano da

Samba, Bairro Benfica, Rua do Largo Patriota, n.° 67;

Umasociedade comercial por quotas que se regera nos

termos constantes do documento em anexo.

Esta conforme.

Cartorio Notarial do Guiché Unico da Empresa —

ANIFIL, em Luanda, aos 7 de Outubro de 2015. — O

ajudante,i/egivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
EASY — TAXIS, LIMITADA

ARTIGO 1.°

A sociedade adopta a denominacgao de «EASY —

Taxis, Limitada», com sede social na Provincia de Luanda.

Municipio de Belas, Bairro Talatona, Via C-3, Casa G,
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podendotransferi-la livremente para qualquer outro local do

territorio nacional, bem comoabrirfiliais, sucursais, agén-

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

ARTIGO 2°

A sua duracdo € por tempoindeterminado, contando-se 0

inicio da sua actividade, para todososefeitos legais, a partir

da data da celebracdo da presente escritura.

ARTIGO3.°

A sociedade tem comoobjecto social a prestagdo de ser-

vicos, comércio geral a grosso e a retalho, representagoes

comerciais e industriais, hotelaria e turismo e similares,

industria, agro-pecuaria, pesca, servicos informaticos, tele-

comunicagées,publicidade, construcaocivil e obras piblicas,

exploracdo mineira e florestal, comercializagao de telefones

e seus acess6rios, transporte maritimo, camionagem, agente

despachantee transitarios, cabotagem, rent-a-car, compra e

venda de viaturas, novas ou usadas e seus acessérios, repa-

racdo de veiculos automéveis, concessionaria de material e

pecas separadas de transporte, fabrico de blocos e vigotas,

comercializacao de combustiveis e lubrificantes, exploracao

de bombas de combustiveis e estag¢éo de servico, comer-

cializacgéo de medicamentos, material cirurgico, gastavel e

hospitalar, produtos quimicos e farmacéuticos, servigos de

satide, venda de perfumes, plastificagao de documentos,

venda de material de escritério e escolar, decoracées, seri-

grafia, panificac4o, producao de gelados,industria pasteleira,

exploracdo de boutique, exploracao de salao de cabeleireiro,

agenciamento de viagens, relagdes puiblicas, venda de gas de

cozinha, desporto e recreacdo, exploracdo de video clube e

discoteca, realizagdes de actividadesculturais e desportivas,

manuteng4o de espagos verdes, seguranca de bens patrimo-

niais, exploracao de jardim de infancia e ATL, educac4o e

cultura, instru¢ao automdével, ensino, saneamento basico,

jardinagem, limpeza, desinfestacao, fabricagéo e venda de

gelo, importacdéo e exportacdo, podendo ainda dedicar- se

a qualquer outro ramo do comércio ou industria em que os

sdcios acordem e seja permitido porlei.

ARTIGO 4.°

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

tado por 2 (duas) quotas iguais no valor nominal de

Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma,perten-

centes aos sdcios Victor Rodrigues do Sacramento e Sousa e

Nélio Adilson Gregorio da Silva, respectivamente.

ARTIGO 5.°

A cess4o de quotas a estranhos fica dependente do con-
sentimento da sociedade, a qual é sempre reservado o direito
de preferéncia deferido aos sécios se a sociedade dele nao
quiser fazer uso.

ARTIGO 6°

1. A geréncia e administracao da sociedade, em todos os
Seus actos € contratos, em juizo e fora dele, activa e passi-
vamente, incumbem a ambosos sdcios, que ficam desde ja

DIARIO DA REPUBLICA

nomeados gerentes, sendo necessarias as 2 (duas) assinaty.

ras para obrigar validamente a sociedade.

2. Fica vedado aos gerentes obrigarem a sociedade em

actos € contratos estranhos aos negocios sociais da SOCie-

dade, tais comoletras de favor, fianca, abonacées oy actos

semelhantes.

ARTIGO 7.°

A Assembleia Geral sera convocada por simples Cartas

registadas, dirigidas aos sdcios com pelo menos 30 (trinta)

dias de antecedéncia, isto quandoa lei nado prescreva forma.

lidades especiais de comunica¢4o. Se qualquer dos séciog

estiver ausente da sede social a comunicacdo deveraserfeita

com temposuficiente para que possa comparecer.

ARTIGO8.°

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serao divididos pelos sdcios na propor-

¢fo das suas quotas, e em igual propor¢ado serao suportadas

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedade nao se dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sdcios, 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 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-40 como acordarem. Na

falta de acordo, e se algum deles o pretendersera 0 activo

social licitado em globo com obrigagdo do pagamento do

passivo e adjudicado ao sdcio que melhorprego oferecer, ¢m

igualdade de condicées.

ARTIGO 11.°

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de
qualquer sécio, quando sobre ela recaia arresto, penhora 0U

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 rentincia a qualquer
outro,

ARTIGO 13.°

Os anossociais serdo os civis e os balancos serao dados

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar 4 31

de Marco imediato.

ARTIGO 14°
No omisso regularfo as deliberagdes sociais, as disp?”

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

(15-16813-L0)
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Chiquele & Filhos, Limitada

Anibal Baptista Cirilo Lumati, Conservador da Conservatoria

dos Registos da Comarca do Bié.

Satisfazendo ao que me foi requerido em peticao apre-

sentada sob on.° 2 do livro-diario, de 22 de Julho de 2015, a

qual fica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que a sociedade por quotas de responsabilidade

limitada, denominada «Chiquele & Filhos, Limitada», com

sede no Municipio do Kuito, Bairro Piloto, Provincia do Bié,

se acha registada sob 0 n.° 293, folhas 19 do livro C-2 desta

Conservatoria.

Mascertifico que a referida sociedade tem o capital social

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

zado em dinheiro, dividido e representado pelos sdcios em 6

(seis) quotas, sendo umano valor nominal de Kz: 40.000,00

(quarenta mil kwanzas), pertencente ao sdécio Rodrigues

dos Santos Chiquele, e Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas),

pertencente a sdcia Esperanca Salassa Lucas e outras qua-

tro quotas iguais do valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez

mil kwanzas) cada uma, pertencentes aos sdcios Lucas

Castro Sanjimba Chiquele, Arminda Vania Lucas Chiquele,
Florenca Stela Lucas Chiquele e Ezequias dos Santos Lucas

Chiquele, respectivamente, competindo a geréncia da socie-

dade as sécias Maria Rodrigues dos Santos Chiquele e
Esperanca Salassa Lucas, bastando duas assinaturas para

obrigar validamente a sociedade.

O seu objecto social consiste no exercicio das acti-

vidades de comércio geral, misto, a grosso e a retalho,

assisténcia técnica, construcao civil e obras publicas, hotela-

ria e turismo, agro-pecuaria, indtistria, transporte, prestacdo

de servico, farmacia e veda de medicamentos, enfermagem,

agéncia de viagens, estagao de servi¢o, farmacia e venda

de medicamentos, enfermagens, estacdo de servi¢o, colé-

gios representacdo de telefones e seus pertences, compra e

venda de viaturas e seus acessorios, exploragao de bombas

de combustiveis, venda de gas butanoe lubrificantes, salao

de beleza, industria, gestao de sistemas de agua, energia e

tratamento de residuos sdlidos, saneamento basico, ensino,

pastelaria, geladaria, panificacaéo, modas e confecgées,

livraria, decoracdes, importacdéo e exportacao. Podendo

dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou industria

que os sécios acordeme seja permitido porlei.

Por ser verdade e meter sido solicitado, se passa a pre-

sente certidao, que depois de revista e consertada, assino € vai

autenticada com o selo branco em uso nesta Conservatoria.

Conservatoria dos Registos da Comarca do Bié, no

Kuito, aos 28 de Julho de 2015. —A Conservadora-Adjunta,

Olga Luzia Gunza Miguel.

Certifico que porescritura de 25 de Junho de 2015, com ini-

cio de folhas 59, a folhas 61, verso, do livro de notas, n.° 5-A,

para escrituras de sociedades comerciais do Cartério Notarial

, da Comarcado Bié, a cargo de Fernando André, Licenciado em

Direito, Notario do referido Cartério, compareceram:

19777

Primeiro: — Rodrigues dos Santos Chiquele, solteiro,

natural de Catchiungo, Provincia do Huambo, titular do

Bilhete de Identidade n.° 001571359HO034, emitido aos 11

de Dezembro de 2014, residente no Kuito, Bairro Fatima,

que outorga este acto por si mesmo e em representacao dos

sdcios menores abaixo indicados;

Segundo: — Esperanga Salassa Lucas, solteira, natural

do Kuito, Provincia do Bié,titular do Bilhete de Identidade

n.° 001846818BE033, emitido aos 24 de Setembro de 2010,

residente no Kuito, Bairro Piloto;

Terceiro: — Lucas Castro Sanjimba Chiquele, menor,

natural do Kuito, Provincia do Bié;

Quarto: — Arminda Vania Lucas Chiquele, menor,

natural do Kuito, Provincia do Bié;

Quinto: — Florénga Stela Lucas Chiquele, menor, natu-

ral do Kuito, Provincia do Bié;

Sexto: — Ezequias dos Santos Lucas Chiquele, menor,

natural do Kuito, Provincia do Bié;

Foi constituida entre eles uma sociedade por quotas de

responsabilidade limitada, sob a denominacgao «Chiquele &

Filhos, Limitada», com sede no Bairro Piloto, Municipio de

Katabola, Provincia do Bié.

Esta conforme.

Cartério Notarial da Comarca do Bié, no Kuito, aos 23

de Junho de 2015. — O Notario-Adjunto, Antonio Francisco

Neto da Silva.

ESTATUTO DA SOCIEDADE

COMERCIAL DENOMINADACHIQUELE

& FILHOS, LIMITADA

ARTIGO L°

A sociedade adoptada a denominag4o de «Chiquele &

Filhos, Limitada», com sede no Bairro Piloto Municipio do

Kuito, Provincia do Bié, podendo no entanto abrir filiais,

sucursais, agéncia ou delegagées a qualquerparte do territd-

rio nacional, aonde convier negéciossociais.

ARTIGO 2.°

A sua duracdo é por tempo indeterminado, contando-se

0 seuinicio para todosefeitos legais a partir da data da cele-

bracao da escritura.

ARTIGO 3°

O seu objecto social consiste no exercicio das actividades

de comércio geral, misto, a grosso e a retalho, assisténcia téc-

nica, constru¢do civil e obras publicas, hotelaria e turismo,

agricultura, agro-pecuaria, indlstria, transporte, prestacao

de servico, farmacia e venda de medicamentos, enfermagem,

exploragéo de bombas de combustiveis e seus derivados,

representagGes comerciais, agéncia de viagens, estagio de

servico, colégios, representacdo de telefones e seus perten-

ces, compra e viatura de viaturas e seus acessorios, venda

de gas butanoe lubrificantes, salao de beleza, industria, ges-

tao de sistemas de aguas, energia e tratamento de residuos
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sdlidos, saneamento basico, ensino, pastelaria, gelada-

ria, panificacéo, modas e confec¢ées, livraria, decoragdes,

importagdo e exportagdo. Podendo dedicar-se a qualquer

outro ramo do comércio ou industria 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 por6 (seis) quotas, sendo uma do valor nomi-

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

ao sdcio Rodrigues dos Santos Chiquele, Kz: 20.000,00

(vinte mil kwanzas), pertencente 4 sdcia Esperanga Salassa

Lucas, 4 (quatro) quotas iguais no valor de Kz: 10.000,00

(dez mil kwanzas) cada, pertencentes aos sdécios Lucas

Castro Sanjimba Chiquele, Arminda Vania Lucas Chiquele,

Florenca Stela Lucas Chiquele e Ezequias dos Santos Lucas

Chiquele, respectivamente.

ARTIGO 5.°

Nao serdo exigiveis suplementares de capital, mas os

sdcios poderao fazer a sociedade os suprimentos de que ela

carecer mediante os juros e condig6es que estipularem.

ARTIGO 6.°

A cesséo de quotas entre os sdcios é livremente per-

mitida, mas quando feita a estranhos fica dependente do

consentimento da sociedade, 4 qual é sempre reservado o

direito de preferéncia, deferido pelos sdcios se aquele nao

quiser fazer o uso.

ARTIGO 7.°

A geréncia e a administragao da sociedade, em todos os

actos e contrato, em juizo e fora dele, activa e passivamente,

serao exercidas pelos sécios Rodrigues dos Santos Chiquele

e Esperanga Salassa Lucas, que desde ja ficam nomeados

gerente e sub-gerente respectivamente, bastando duasassi-

naturas para obrigar validamente a sociedade.

1. O sécio-gerente podera delegar a outro ou pessoa

estranha a sociedade, parte ou todos os poderes de geréncia,

outorgandopara efeito o respectivo mandato.

2. E proibido ao sécio-gerente obrigar a sociedade em

actos e contratos estranhos aos negocios sociais tais como

letras de valor, fianga, vales, bona¢des ou documentos seme-

lhantes.

ARTIGO8°

As Assembleias Gerais serao convocadas quando

a

lei
nao prescreva formalidades especiais para a sua convoca-
¢do, por meio de cartasregistadas, dirigidas aos sdécios no
periodo de 15 dias de antecedéncia. Se algum dos sécios
se encontrar ausente do local da sede social, a convocacao
devera ser feita com uma dilacdosuficiente para ele poder
comparecer ou fazer-se representar.

ARTIGO9.°
Os lucros liquidos apurados durante o exercicio econd-

mico, depois de deduzida a percentagem de 5% para o fundo

i.

DIARIO DA REPUBLIC,

de reserva legale social, serao divididos pelos sécios na Pro-
porgao das suas quotas, bem comoasperdasse as houver.

ARTIGO10.°

A sociedade nao se dissolvera por morte ou interdicgg

de qualquer dos s6cios continuando com sobrevivo, herdej.
ros capazes e representantes do sécio falecido ou interdito,

devendo estes nomear um que a todos representantes
enquanto a quota mantiverindivisa na sociedade.

ARTIGOI1.°

Os anossociais serao os civis e os balangos serao dados

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo estar aprovados

e assinadas até fins de Margo de imediato a que disserres-

peito.

ARTIGO 12.°

Para todas as quest6es emergentes deste contrato, quer

entre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, querentre

eles e a propria sociedade, fica estipulado como férum

obrigatorio da comarca do Bié, como expressa renuncia a

qualqueroutro.

ARTIGO 13.°

No omisso regular4o as deliberacdes sociais e as disposi-

c6es da Lei das Sociedades Comerciais, e demais disposi¢des

aplicaveis vigentes em Angola.

(15-16814-L03)

 

GRUPO JOESANGOLA— Comércio, Industria

e Servico, Limitada

Certifico que com inicio as folhas 48, versos do livro de

notas para escrituras diversas n.° 50 do Cartério Notarial da

Comarca do Cuando Cubangoa cargo de Carlos Ihandjica,

Notario, e perante mim, Severino Sawanda Tchimbolo

2.° Ajudante do referido Cartério, em pleno exercicio de

fun¢des, compareceram comooutorgantes:

Primeiro: — José Gregorio Utingolua, solteiro, natu-

ral de Huambo,Provincia do Huambo, onde habitualmente

reside, Bairro Sao Joao, Zona C, portador do Bilhete de

Identidade n.° 000259398HO038, emitido pela Direc¢a
Nacional de Identificacéo em Luanda, aos 5 de Outubro

de 2011;

Segundo: — Delfina Francisco Utingolua, solteira,

natural do Huambo, Provincia do Huambo,residente habi-

tualmente em Luanda, Bairro BoaVista, portador do Bilhete

de Identidade n.° 005840037HO046, emitido pela Direc¢ao

Nacional de Identificagaéo em Luanda, aos 28 de Novembro

de 2012;

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos documen-

tos referenciados.

E poreles foi dito:

Que, pelo presente instrumento constituem entre si, um4

sociedade comercial, por quotas denominada «GRUPO

JOESANGOLA — Comércio, Indtstria e ServigO
Limitada», tem a sua sede em Menongue, Rua 1.° de Maio,

+
1
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Provincia do Cuando Cubango, podendoabrirfiliais e sucur-

sais em qualquerparte do territério nacional.

Que a sociedade tem como capital social de 450.000,00

(quatrocentos e cinquenta mil kwanzas), integralmente rea-

lizado em dinheiro, dividido e representado por duas quotas,

sendo uma no valor nominal de 315.000,00 (trezentos e

quinze mil kwanzas), pertencentes ao primeiro e outra quota

no valor nominal de 135,000,00 (cento e trinta e cinco mil

kwanzas), pertencentesa restante socia, respectivamente.

A sociedade tem como objecto social o previsto no

artigo 3.° do seu estatuto e reger-se-A pelos artigos cons-

tantes do documento complementar elaborado em separado

nos termos do n.° 2 do artigo 55.° da Lei da Simplificagao

e Modernizagaéo dos Registos Predial, Comercial e Servico

Notarial, que fica a fazer parte integrante desta escritura e

que os outorgantes declaram terem lido tendo pleno conhe-

cimento do seu contetdo pelo que é dispensada sualeitura.

Assim o disse e 0 outorgou.

Instrui este acto:

a) Foi apresentado o certificado de admissibilidade

passado pelo Ficheiro Central de Denominacées

Sociais em Luanda, aos 25 de Abril de 2014;

b) Os demais documentos a que ja se fez alusdo na

instrucdo deste acto.

Aos outorgantes e na presenca dos mesmo fiz em voz

alta a leitura deste acto a explicagdo do seu contetido e a

adverténcia da obrigatoriedade do registo, do acto no prazo

de 90 dias.

Cartorio Notarial da Comarca do Cuando Cubango,

em Menongue, aos 14 de Maio de 2014. — O 2.° ajudante,

Severino Sawanda Tchimbolo.

ESTATUTO DA SOCIEDADE

COMERCIAL GRUPO JOESANGOLA COMERCIO,
INDUSTRIA E SERVICOS, LIMITADA

ARTIGO 1°

A sociedade adopta a designagao de «GRUPO JOESA-

NGOLA— Comércio, Indtistria e Servigos, Limitada», tem

a sua sede em Menongue, Provincia do Kuando Kubango,

Rua |.° de Maio, Bairro Azul, podendoabrirfiliais e sucur-

sais dentro e fora doterritério nacional.

ARTIGO 2.°

A sua duracdo é por tempo indeterminado, contando-se 0

seu inicio a partir da data do seuregisto.

ARTIGO3.°

O seu objecto social é 0 exercicio do comércio geral a

grosso e a retalho, comercializacdo de telefones e seus aces-

sorios, construcao civil e obras publicas, industria, hotelaria

e turismo, exploracdo de inertes, prestagdo de servigos,

informatica, telecomunicagées, comercializacdo de produtos

hospitalares, gest&éo imobilidria, transportes, recauchuta-

gem, camionagem, saldo de cabeleireiro, boutique, fabrica

19779

de blocos e vigotas, exploracéo de bombas de combusti-

veis e lubrificantes, estac@o de servico, residuos sdélidos,

venda de material escolar e de escritérios, decora¢gdes,

rent-a-car, venda de material de construcdo civil, relagdes

publicas, compra e venda de viaturas novas e usadas, explo-

racdo mineira e florestal, gestéo de projectos, gestéo de

empreendimentos, consultoria, jardinagem, farmacia, edu-

cacdo e ensino, centro infantil, centro médico, agéncia de

viagem, transformac¢ao de corrente eléctrica, agro-pecuaria,

pastelaria, geladaria, restaurante, importagdo e explora¢do,

podendoainda exercer qualqueroutra actividade desde que

seja permitida porlei.

ARTIGO 4°

O capital social é de Kz: 450.000,00 (quatrocentose cin-

quenta mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro

dividido e representado por duas quotas, sendo uma no valor

nominal de Kz: 315.000,00 (trezentos e quinze mil kwan-

zas), pertencentes ao socio José Gregorio Utingolua e outra

de Kz: 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil kwanzas), per-

tencente a sdcia Delfina Francisco Utingolua.

ARTIGO 5.°

A cessao de quotastotal ou parcial entre os sdécios é livre

quandofeita a pessoas alheias 4 sociedade, a qualfica sem-

pre reservado direito de preferéncia, deferidos aos sdécios se

aquela dele naofizer uso.

ARTIGO 6.°

A geréncia e administragao da sociedade e sua repre-

sentagao em todos os seus actos e contratos em juizo e fora

dele, activa e passivamente, sera exercido pelo sécio José

Gregorio Utingolua, que fica desde ja nomeado gerente com

dispensa de caugao, sendo necessario apenas a sua assina-

tura para obrigar validamente a sociedade.

ARTIGO 7.°

O sdécio-gerente podera delegar no outro sdécio ou pes-

soa estranha a4 sociedade, todos ou em parte dos poderes

de geréncia, mediante procuragdo, depois de uma expressa

autorizacao da Assembleia Geral.

ARTIGO 8°

A Assembleia Geral pode reunir-se ordinariamente nos

termos legais com a ordem de trabalho que constar da convo-

catoria. Todavia, qualquer assembleia sé pode considerar-se

estatutariamente constituida deste modo validamente deli-

berar desde que esteja representada a totalidade do capital

social.

ARTIGO 9°
(Resultado de reserva)

Osresultados apurados depois deduzida percentagem de

5% para o fundo de reserva legal, e de qualquer outra per-

centagem para os fundos especiais que venha a ser criados

em Assembleia Geral, serao divididos pelos sdcios na pro-

por¢ao das suas quotas bem comOsprejuizos se os houver.
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solidos, saneamento basico, ensino, pastelaria, gelada-

ria, panificacéo, modas e confec¢des, livraria, decora¢des,

importacéo e exportacao. Podendo dedicar-se a qualquer

outro ramo do comércio ou industria que os sdcios acordem

e seja permitidoporlei.

ARTIGO 4°

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

zas), integralmente realizado em dinheiro dividido e

representadopor6 (seis) quotas, sendo uma do valor nomi-

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

ao sdcio Rodrigues dos Santos Chiquele, Kz: 20.000,00

(vinte mil kwanzas), pertencente 4 sdcia Esperan¢a Salassa

Lucas, 4 (quatro) quotas iguais no valor de Kz: 10.000,00

(dez mil kwanzas) cada, pertencentes aos sdécios Lucas

Castro Sanjimba Chiquele, Arminda Vania Lucas Chiquele,

Florenga Stela Lucas Chiquele e Ezequias dos Santos Lucas

Chiquele, respectivamente.

ARTIGO5.°

Nao serfo exigiveis suplementares de capital, mas os

socios poderao fazer 4 sociedade os suprimentos de que ela

carecer mediante os juros e condigdes que estipularem.

ARTIGO6.°

A cesséo de quotas entre os sdcios é livremente per-

mitida, mas quando feita a estranhos fica dependente do

consentimento da sociedade, a qual é sempre reservado o

direito de preferéncia, deferido pelos sdécios se aquele nao

quiser fazer o uso.

ARTIGO 7.°

A geréncia e a administragao da sociedade, em todos os

actos e contrato, em juizo e fora dele, activa e passivamente,

serao exercidas pelos sdcios Rodrigues dos Santos Chiquele

e Esperanga Salassa Lucas, que desde ja ficam nomeados

gerente e sub-gerente respectivamente, bastando duas assi-

naturas para obrigar validamente a sociedade.

1. O sécio-gerente podera delegar a outro ou pessoa

estranha a sociedade,parte ou todos os poderes de geréncia,

outorgandopara efeito o respectivo mandato.

2. E proibido ao sécio-gerente obrigar a sociedade em

actos e contratos estranhos aos negécios sociais tais como

letras de valor, fianga, vales, bonagdes ou documentos seme-
|hantes.

ARTIGO 8°

As Assembleias Gerais seréo convocadas quandoa lei
nao prescreva formalidades especiais para a sua convoca-
¢4o, por meio de cartas registadas, dirigidas aos sécios no
periodo de 15 dias de antecedéncia. Se algum dos sécios
se encontrar ausente do local da sede social, a convocacao
devera ser feita com umadilacdo suficiente para ele poder
comparecer ou fazer-se representar.

ARTIGO 9°
Oslucros liquidos apurados durante o exercicio econd-

mico, depois de deduzida a percentagem de 5% para o fundo

_

DIARIO DA REPUBLicg

de reservalegale social, serao divididospelos sécios na pro

porgdo das suas quotas, bem comoasperdasse as houver. 7

ARTIGO10.°

A sociedade nao se dissolvera por morte ou interdicgg
de qualquer dos sdcios continuando comsobrevivo, herdej.
ros capazes e representantes do sdcio falecido ou interdito
devendo estes nomear um que a todos representantes

enquanto a quota mantiver indivisa na sociedade.

ARTIGO 11.°

Os anos sociais serao os civis € os balancos serfo dados

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo estar aprovados

e assinadas até fins de Marco de imediato a que disserres-

peito.

ARTIGO 12°

Para todas as quest6es emergentes deste contrato, quer

entre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, querentre

eles e a propria sociedade, fica estipulado como forum

obrigatério da comarca do Bié, como expressa rentincia a

qualquer outro.

ARTIGO13.°

No omisso regularao as deliberagdes sociais e as disposi-

¢des da Lei das Sociedades Comerciais, e demais disposi¢des

aplicaveis vigentes em Angola.
(15-168 14-L03)

 

GRUPO JOESANGOLA— Comércio, Industria

e Servico, Limitada

Certifico que com inicio as folhas 48, versos do livro de

notas para escrituras diversas n.° 50 do Cartério Notarial da

Comarca do Cuando Cubangoa cargo de Carlos Ihandjica,

Notario, e perante mim, Severino Sawanda Tchimbolo

2.° Ajudante do referido Cartorio, em pleno exercicio de

fungSes, compareceram comooutorgantes:

Primeiro: — José Gregorio Utingolua, solteiro, natu-

ral de Huambo, Provincia do Huambo, onde habitualmente

reside, Bairro S40 Joao, Zona C, portador do Bilhete de

Identidade n.° 000259398HO038, emitido pela Direc¢ao

Nacional de Identificacgéo em Luanda, aos 5 de Outubro

de 2011;

Segundo: — Delfina Francisco Utingolua, solteira,

natural do Huambo, Provincia do Huambo,residente habi-

tualmente em Luanda, Bairro Boa Vista, portador do Bilhete

de Identidade n.° 005840037HO046, emitido pela Direc¢ao

Nacional de Identificagao em Luanda, aos 28 de Novembro

de 2012;

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos documen-

tos referenciados.

E poreles foi dito:

Que, pelo presente instrumento constituem entre si, um4

sociedade comercial, por quotas denominada «GRUPO

JOESANGOLA — Comércio, Industria e Servis

Limitada», tem a sua sede em Menongue, Rua I.° de Maio,
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Provincia do Cuando Cubango, podendoabrirfiliais e sucur-

sais em qualquerparte do territério nacional.

 

&
Que a sociedade tem comocapital social de 450.000,00

| (quatrocentos e cinquenta mil kwanzas), integralmente rea-
4]
' lizado em dinheiro,dividido e representado porduas quotas,

sendo uma no valor nominal de 315.000,00 (trezentos e

quinze mil kwanzas), pertencentes ao primeiro e outra quota

no valor nominal de 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil

kwanzas), pertencentes a restante sdcia, respectivamente.

A sociedade tem como objecto social o previsto no

artigo 3.° do seu estatuto e reger-se-4 pelos artigos cons-

tantes do documento complementar elaborado em separado

: nos termos do n.° 2 do artigo 55.° da Lei da Simplificacao

' e Modernizacao dos Registos Predial, Comercial e Servico

_ Notarial, que fica a fazer parte integrante desta escritura e

| que os outorgantes declaram terem lido tendo pleno conhe-

- cimento do seu contetido pelo que é dispensada a sualeitura.

Assim 0 disse e 0 outorgou.

Instrui este acto:

a) Foi apresentado o certificado de admissibilidade

passado pelo Ficheiro Central de Denominacées

Sociais em Luanda, aos 25 de Abril de 2014;

b) Os demais documentos a que ja se fez alusdo na

instrucao deste acto.

Aos outorgantes e na presenga dos mesmofiz em voz

alta a leitura deste acto a explicagdo do seu contetido e a

adverténcia da obrigatoriedade do registo, do acto no prazo

| de 90 dias.
Cartorio Notarial da Comarca do Cuando Cubango,

| em Menongue, aos 14 de Maio de 2014. — O 2.° ajudante,

Severino Sawanda Tehimbolo.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
- COMERCIAL GRUPO JOESANGOLA COMERCIO,

INDUSTRIA E SERVICOS, LIMITADA

ARTIGO 1.°

A sociedade adopta a designacao de «GRUPO JOESA-

| NGOLA — Comércio, Industria e Servic¢os, Limitada», tem

i a sua sede em Menongue, Provincia do Kuando Kubango,

_ Rua 1.° de Maio, Bairro Azul, podendoabrir filiais e sucur-

_ sais dentro e fora doterritério nacional.

{ ARTIGO2.°

A sua duracdo é por tempo indeterminado, contando-se 0

| seu inicio a partir da data do seu registo.

ARTIGO 3.°

O seu objecto social é 0 exercicio do comércio geral a

grosso e a retalho, comercializacao de telefones e seus aces-

sorios, construcao civil e obras puiblicas, industria, hotelaria

e turismo, exploracdo de inertes, prestagdo de servigos,

informatica, telecomunicacdes, comercializacdo de produtos

| hospitalares, gestéo imobilidria, transportes, recauchuta-

gem, camionagem, saldo de cabeleireiro, boutique, fabrica
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de blocos e vigotas, exploracfo de bombas de combusti-

veis e lubrificantes, estacfo de servico, residuos sdlidos,

venda de material escolar e de escritérios, decoracées,

rent-a-car, venda de material de construcdo civil, relagdes

publicas, compra e venda de viaturas novas e usadas, explo-

ragdo mineira e florestal, gestaéo de projectos, gest@o de

empreendimentos, consultoria, jardinagem, farmacia, edu-

cacao e ensino, centro infantil, centro médico, agéncia de

viagem, transformagao de corrente eléctrica, agro-pecuaria,

pastelaria, geladaria, restaurante, importagdo e explora¢ao,

podendoainda exercer qualquer outra actividade desde que

seja permitida porlei.

ARTIGO 4°

O capital social é de Kz: 450.000,00 (quatrocentose cin-

quenta mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro

dividido e representado por duas quotas, sendo uma no valor

nominal de Kz: 315.000,00 (trezentos e quinze mil kwan-

zas), pertencentes ao socio José Gregorio Utingolua e outra

de Kz: 135.000,00 (centoe trinta e cinco mil kwanzas), per-

tencente a sécia Delfina Francisco Utingolua.

ARTIGO5.°

A cessao de quotastotal ou parcial entre os sdcios é livre

quandofeita a pessoas alheias a sociedade, a qual fica sem-

pre reservado direito de preferéncia, deferidos aos sdcios se

aquela dele naofizer uso.

ARTIGO 6.°

A geréncia e administragéo da sociedade e sua repre-

sentag¢éo em todos os seus actos e contratos em juizo e fora

dele, activa e passivamente, sera exercido pelo sdcio José

Gregorio Utingolua, que fica desde ja nomeado gerente com

dispensa de caugao, sendo necessario apenas a sua assina-

tura para obrigar validamente a sociedade.

ARTIGO 7.°

O sécio-gerente podera delegar no outro sdcio ou pes-

soa estranha a sociedade, todos ou em parte dos poderes

de geréncia, mediante procuragao, depois de uma expressa

autorizacao da Assembleia Geral.

ARTIGO8°

A Assembleia Geral pode reunir-se ordinariamente nos

termos legais com a ordem de trabalho que constar da convo-

catoria. Todavia, qualquer assembleia sO pode considerar-se

estatutariamente constituida deste modo. validamente deli-

berar desde que esteja representada a totalidade do capital

social.

ARTIGO 9°
(Resultado de reserva)

Os resultados apurados depois deduzida percentagem de

5% para o fundo de reserva legal, e de qualquer outra per-

centagem para os fundos especiais que venha a ser criados

em Assembleia Geral, serao divididos pelos sdcios na pro-

porcdo das suas quotas bem com Os prejuizos se os houver.
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ARTIGO 10.°

A sociedade nao se dissolve pelo falecimento ou interdi-

cao de um dos sdcios continuando com 0 sécios sobrevivo

ou capaz e herdeiros ou representantes, devendo estes,

nomear um que a todos represente enquanto a quota se man-

tiver indivisa.

ARTIGO 11.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos

demais casos legais, os sécios liquidatarios procederao as

liquidagdes por mutuo acordo,e nafalta de acordo conven-

cionais a resoluc%o sera no Foro do Tribunal Provincial do

Kuando Kubango, com expressa renincia de qualquer outro

sdcio.

(15-16815-L03)

 

Organizacées Almeida & Filhos, Limitada

Certidao composta de 2 (duas) folhas, que esta conforme

o original e foi extraida de folhas 32 a 33 do livro de notas

para escrituras diversas deste Cartdrio n.° 1-B/2014.

Cartério Notarial da Loja dos Registos e Notariado do

Namibe, aos 18 de Dezembro de 2014. —A notaria-adjunta,

ilegivel.

Aumento de capital social, expans&o do objecto social e

alteracao parcial do pacto social da sociedade «Organizacdes

Almeida & Filhos Limitada».

Aos 18 de Dezembro de 2014, nesta Cidade e no Cartério

Notarial da Loja dos Registos do Namibe, a cargo de Nisia

Nahomi Chipita Tavares Manuel, Notaria-Adjunta do refe-

rido Cartério, compareceram comooutorgantes:

Primeiro: — Victor Manuel de Almeida, casado, natu-

ral de Chinguar, Provincia do Bié, titular do Bilhete de

Identidade n.° 000407444BE036, emitido pelo Arquivo de

Identificagao Central de Luanda, aos 15 de Junho de 2001,

residente habitualmente nesta Cidade do Namibe, Rua

Comandante Cowboy, Casa n.° 55;

Segundo: — Maria Filomenada Silva Reis de Almeida,
casada, natural do Bailundo, Provincia do Huambo,titular

do Bilhete de Identidade n.° 003750464HO036, emitido pelo
Arquivo de Identificagao Central de Luanda, aos 7 de Maio
de 2009, residente habitualmente nesta Cidade do Namibe,
Rua Comandante Cowboy, Casa n.° 55, amboscasadosentre
si sob o regime de comunhiaode bens adquiridos;

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibicao das
referidas cOpias dos seus bilhetes de identidade.

E por eles foi dito:

Que por escritura de 2 de Setembro de 1991, as folhas l,
verso, a folhas 6,livro de notas de escrituras diversas n_| 37-B, do
Cartorio Notarial da Comarca, da Huila, entre eles foi alterado
© capital social e consequentemente o artigo 4.° do estatuto
da sociedade por quotas de responsabilidade limitada, deno-

os

DIARIO DA REPUBLicy

minada «Organizagdes Almeida & Filhos, Limitada, ¢
sede social no Municipio do Namibe, Provincia do Na; .
com o capital social de NKz: 5.000.000,00 (cinco m
de novos kwanzas), integralmente realizado em di

Mibe,

lhdes

Nheirg
dividido e representado por duas quotas, sendo ag prime; ,

Ira

no valor nominal de NKz: 2.500.000,00 (dois milhdes ¢ qui-
nhentos mil novos kwanzas), pertencente ao sdcio Victor

Manuel de Almeida, correspondente a 50% docapital Social,
uma outra no valor nominal de NKz: 2.500.000,00 (dois

milhdes e quinhentos mil novos kwanzas), pertencente q
sécia Maria Filomena da Silva Reis de Almeida, correspon-

dente a 50% do capital social.

Que em reuniao da Assembleia Geral Extraordinaria da

aludida sociedade, realizada aos 9 de Dezembro de 2014,

constante da acta que cuja publica forma arquivo,resolve-

ram aumentaro capital social e aumentar o objectosocial.

Assim pela presente escritura:

Aumentam 0 objecto social para comercializa¢do de pro-

dutos petroliferos, (gas doméstico).

Aumentam o capital social para Kz: 100.000,00 (cem

mil kwanzas), realizado em dinheiro, j4 entrado na caixa

social, efectuado integralmente pelos sdcios.

Em virtude do acto acima referido, alteram a redac-

¢40 dos artigos 3.° e 4.° do pacto social, aos quais € dada a

seguinte:
eeeeccanerannesersceenetAaeaneannnvneenesennanrnansaccne

aseannesoensreHes sess ruanseessscerennoenecsnseneres

ARTIGO 3.°

Aumento do objecto social para comercializa-

¢4o de produtos petroliferos, (g4s doméstico.

ARTIGO 4°

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

kwanzas), integralmente realizado em dinheiro,

dividido e representado por duas quotas iguais ne

valor nominal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil

kwanzas) cada uma, pertencentes aos s0cios Wirtor

Manuel de Almeida e Maria FilomenadaSilva Res

de Almeida, correspondente a 50% do capital a cada
um destes, perfazendo integralmente 100% do caPl"

tal social.

Que todas as demais cldusulas, nado alteradas po! esta

escritura se mantém firmese validas.

Assim 0 outorgaram.

Arquivo:

a) Acta da Assembleia Geral Extraordinaria da sobre-

dita sociedade, realizada aos 9 de Dezembro de

2014.

Esta escritura foi lida aos outorgantes e a0S mes!

explicado o seu contetido, bem como a adverténcia da ©

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

Liquidado neste acto o imposto de selo, no montan

Kz: 2.000,00. — A Notaria-Adjunta, Nisia Nahomi Chit

Tavares Manuel. (15-16886-L0!)

nos

bri-

te de
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FRANJR — Importacao e Exportac4o, Limitada

Certifico que, por escritura de 7 de Outubro de 2015,

lavrada cominicio a folhas 27 do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 297-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: — José Tekassala Francisco Tomas, solteiro,

- maior, natural do Kilamba Kiaxi, Provincia de Luanda, onde

reside habitualmente, no Distrito Urbano do Sambizanga,

Bairro Ngola Kiluanje, Casa n.° 20;

Segundo: — Rosa Beluca Fernando, solteira, maior,

- natural do Uige, Provincia do Uige, residente habitualmente

em Luanda, no Distrito Urbano do Sambizanga, Bairro

Petrangol, Casa n.° 309;

Terceiro: —- Nkembo Laurinda Francisco Tomas, sol-

' teira, maior, natural do Cazenga, Provincia de Luanda, onde

reside habitualmente, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi,

; Bairro Sapu, Casa n.° 27;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi-

| lidade limitada, que se regera nos termos constantes dos

artigos seguintes.

Esta conforme,

Cartorio Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

; Luanda, aos 7 de Outubro de 2015. — O ajudante,i/egivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

FRANJR — IMPORTACAO E EXPORTACAO,
LIMITADA

ARTIGO1.°

A sociedade adopta a denominagao social de «FRANJR

; — Importagao e Exportacao, Limitada», com sede social na

. Provincia de Luanda, Municipio de Luanda,Distrito Urbano

do Sambizanga, Bairro Ngola Kiluanje, Rua do Porto da

Boa Vista, Casa n.° 20, Zona 18, podendotransferi-la livre-

E mente para qualquer outro local do territério nacional, bem

comoabrir filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de

. representacao dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2.°

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

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

| da data da celebragao da escritura.

ARTIGO 3.°

| A sociedade tem como objecto social a prestagao de ser-

vigos, captura e comércio, de pescado, comércio geral a

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

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

| informatica, telecomunicagdes, publicidade, construgao

civil e obras publicas, consultoria, explora¢ao florestal,

restauracdo comercializacdo de telefones e seus acesso-

rios, transporte maritimo, camionagem, agente despachante

4 e transitarios, cabotagem, rent-a-car, compra e venda de

_ viaturas, novas ou usadas e seus acessdrios, venda e repa-
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racfio de veiculos automéveis, concessionaria de material

e pecas separadas de transporte, fabricagdéo de blocos e

vigotas, comercializacao de medicamentos, material cirur-

gico, gastavel e hospitalar, servicos de satide, plastificagao

de documentos, venda de material de escritério e escolar,

decorac6es, serigrafia, impressGes, servicos de cabeleireiro,

boutique, agenciamento de viagens, comercializagéo de

perfumes, relacGes publicas, pastelaria, geladaria, panifica-

cdo, representagdes comerciais e industriais, venda de gas

de cozinha, desporto e recreacao, meios industriais, realiza-

¢des de actividades culturais e desportivas, manuten¢gado de

espacos verdes, seguranga de bens patrimoniais, educa¢do e

ensino, importagao e exportacao, podendo ainda dedicar-se

a qualquer outro ramo do comércio ou industria em que os

socios acordem e seja permitido porlei.

ARTIGO4.°

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: 80.000,00 (oitenta mil kwanzas), pertencente ao sdcio

José Tekassala Francisco Tomas e outras 2 (duas) iguais

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

cada uma, pertencentes as sdcias Rosa Beluca Fernando e

Nkembo Laurinda Francisco Tomas, respectivamente.

ARTIGO5.°

A cess4o 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.°

1. A geréncia e representacdo da sociedade, em todos os

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

mente, incumbe aos sécios José Tekassala Francisco Tomas

e Nkembo Laurinda Francisco Tomas, que ficam desde ja

nomeados gerentes, com dispensa de caucao, bastando |

(uma) assinatura dos gerentes 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 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 letras de favor, fianga, abonagdes ou actos seme-

thantes.

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais seraéo convocadas por simples

cartas registadas, dirigidas aos socios com pelo menos

30 (trinta) dias de antecedéncia, isto quando lei nao pres-

creva formalidades especiais de comunicagao. Se qualquer

dos sécios estiver ausente da sede social a comunicacdo

devera ser feita com tempo suficiente para que possa com-

parecer.
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ARTIGO 82

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serao divididos pelos sdcios na propor-

cdo das suas quotas, e em igual proporgao serao suportadas

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedadenaose 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.

ARTIGO10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos

demais casos legais, todos os sécios serao liquidatarios e a

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

de acordo, e se algum deles 0 pretendersera 0 activo social

licitado em globo com obrigacdo do pagamento do passivo

e adjudicado ao socio que melhor prego 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.

ARTIGO 12.°

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.°

Osanossociais serao os civis e os balancos sero dados
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31

de Marco imediato.

ARTIGO 142°

No omisso regularao as deliberagSes sociais, as dispo-
sigdes da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das
Sociedades Comerciais, e demais legislacdo aplicavel.

(15-16890-L02)

Caxito Cameia Comercial & Filhos, Limitada

Certifico que, por escritura de 6 de Outubro de 2015,
lavrada com inicio a folhas 80 do livro de notas para escri-
turas diversas n.° 296-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: — Pedro Quicongo, casado com Elisa
Rodrigues Samuel Alexandre Quicongo, sob 0 regime de
comunhao de adquiridos, natural de Malanje, Provincia de
Malanje, residente habitualmente em Luanda, no Municipio
e Bairro de Cazenga, Rua 8, Casa n° 4, Zona 18;

DIARIO DA REPUBLg
A

Segundo: — Maria Tomasia Alexandre Quicongo

teira, maior, natural da Ingombota, Provincia de Lime

onde reside habitualmente, no Municipio de Viana, Bane

Capalanga, rua e casa sem numero; To

Terceiro: — Bihanda da Perfidia Goncalves Quicon

Feliciano, casada com Antonio Bernardo Feliciano, so
o regime de comunhdo de adquiridos, natural de Malanje

Provincia de Malanje, residente habitualmente em Luand,

no Municipio de Viana, Bairro Zango 1, Casa n.° 2].

Uma sociedade comercial por quotas de responsabj.
lidade limitada, que se regera nos termos constantes dog
artigos seguintes.

Esta conforme.

Cartorio Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, aos 6 de Outubro de 2015. — O auxiliar, iegivel,

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

CAXITO CAMEIA COMERCIAL & FILHOS,

LIMITADA

ARTIGO 1.°

A sociedade adopta a denominagao social de «Caxito

Cameia Comercial & Filhos, Limitada», com sede social na

Provincia de Malanje, Municipio da Marimba, Bairro Vila

da Marimba, Rua das Casas Amarelas, Casa n.° 17, podendo

transferi-la livremente para qualquer outro local doterrito-

rio nacional, bem comoabrirfiliais, sucursais, agéncias ou

outras formas de representacdo dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2.°

A sua duracdoé por tempo indeterminado, contando-s¢ 0

inicio da sua actividade, para todososefeitos legais, a pattlt

da data da celebra¢4o da escritura.

ARTIGO 3.°
Asociedade tem como objecto social a prestagdo de serv

¢0s, comércio a grosso ea retalho,avicultura, agro-pecuar'a,

industria, pesca, hotelaria e turismo, informatica, telecomu

nicagdes, publicidade, construcdo civil e obras publicas,

restauragao, consultoria, exploragdéo mineira ¢e florestal,

comercializacao de telefones e seus acessorios, transporte

maritimo, camionagem, agente despachante e transitartos,

cabotagem,rent-a-car, compra e vendade viaturas, novas OM

usadas e seus acessérios, reparacdo de veiculos automovels:

concessionaria de material e pecas separadas de transport®s
fabricacao de blocos e vigotas, comercializagao de medica-

mentos, material cirurgico, gastavel e hospitalar, servi¢os de

satide, plastificagdéo de documentos, venda de material de

escritério e escolar, decoracgGes, serigrafia, impresses, ser

vigos de cabeleireiro, boutique, agenciamento de viagens,
comercializacao de perfumes, relacdes publicas, pastelar'4

panifica¢do, representacdes comerciais e industriais, venda

de gas de cozinha, desporto e recreac&o, meios industrials,

realizacdes de actividades culturais e desportivas, venda de

combustiveis e lubrificantes,manutencdo de espacos verdes,
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| seguranga de benspatrimoniais, educagao e ensino, importa-

| Gao e exportagao, podendoainda dedicar-se a 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 kwanzas),

_ integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

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

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

. Pedro Quicongo e outras duas iguais no valor nominal de

Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas) cada uma, pertencentes

| as sOcias Bihanda da Perfidia Goncalves QuicongoFeliciano

_e Maria Tomasia Alexandre Quicongo, respectivamente.

| ARTIGO 5°
A cessdo de quotas a estranhos fica dependente do con-

_ sentimento da sociedade, a qua! é semprereservado direito

_ de preferéncia, deferido aos sdcios se a sociedade dele nao

 quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

|. A geréncia e representagao da sociedade, em todos os

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

’ vamente, incumbeaos sdécios Pedro Quicongo, Bihanda da

| Perfidia Goncalves Quicongo Feliciano e Maria Tomasia

' Alexandre Quicongo, que ficam desde ja nomeados geren-

, tes, com dispensa de caugao, bastando qualquer uma das

_ assinaturas do gerente para obrigar validamente a sociedade.

2. O gerente podera 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

_ € contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade, tais

| comoletras de favor,fianca, abona¢des ou actos semelhantes.

| ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais seraéo convocadas por simples

_cartas registadas, dirigidas aos sdcios com, pelo menos,

30 (trinta) dias de antecedéncia, isto quando a lei nado pres-

creva formalidades especiais de comunicagao. 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 lucros liquidos apurados, depois de deduzidaa per-

| centagem para fundos ou destinos especiais criados em

, Assembleia Geral, serao divididos pelos sdcios na propor-

¢ao das suas quotas, e em igual proporcdo serao suportadas

as perdas se as houver.

i ARTIGO 9.°

A sociedade nao se dissolvera por morte ou impedimento

; de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com os

| sobrevivos e herdeiros ou representantes do sdcio falecido

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

| sente, enquanto a quota se mantiver indivisa.
i
:

|
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ARTIGO10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sdcios e nos

demais casos legais, todos os sécios serao liquidatarios e a

liquidagdoe partilha verificar-se-4 como acordarem. Na falta

de acordo, e se algum deles o pretendersera 0 activo social

licitado em globo com obriga¢do do pagamento do passivo

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

dade de condic¢6ées.

ARTIGO I1.°

A sociedade reserva-se o 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,

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.

ARTIGO13.°

Os anos sociais serao 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 regularao as deliberagSes sociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciais, e demais legislac4o aplicavel.

(15-16891-LO1L)

 

DUNGO LEANDRO — Comércio Geral e Prestacao

de Servicos (SU), Limitada

Barbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta

da Conservatéria do Registo Comercial de Luanda,2.7 Sec¢ao

do Guiché Unico da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em peticao apre-

sentada sob o n.° 22 do livro-didrio de 7 de Outubro do

corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que Armindo Chipela Leandro, solteiro maior,

de nacionalidade angolana, natural da Maianga, Provincia

de Luanda, residente habitualmente em Luanda, Distrito

Urbanodo Rangel, Bairro Vila Alice, Rua Joaquim Ferreira,

Casa n.° 46, constituiu uma sociedade unipessoal por quo-

tas denominada, «DUNGO LEANDRO — Comeércio Geral

e Prestacdo de Servicos (SU), Limitada», com sede na

Provincia de Luanda, Distrito Urbano do Kilmaba Kiaxi,

Bairro Popular, Avenida Deolinda Rodrigues, casa sem

numero, registada sob 0 n.° $.400/15, que se vai reger pelo

disposto nos termos constante do documento em anexo.

Esta conforme.

Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, 2. Seccdo

do Guiché Unico da Empresa Luanda, aos 7 de Outubro de

2015. — O ajudante,i/egivel.
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.
DIARIO DA REPUBLICA,
 

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-

¢40 das suas quotas, e em igual proporgao serao suportadas

as perdas se as houver.

ARTIGO9.°

A sociedade nao se dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sdcios 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.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sdcios e nos

demais casos legais, todos os sécios serao liquidatarios e a

liquida¢ao e partilha verificar-se-a como acordarem. Na falta

de acordo, e se algum deles o pretendersera 0 activo social

licitado em globo com obrigagdo do pagamento do passivo

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

dade de condicées.

ARTIGO 11.°

A sociedadereserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer socio, quandosobreela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

ARTIGO 12.°

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 renuncia a qualquer

outro.

ARTIGO 13.°

Os anos sociais serfo os civis e os balangos serao dados

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 3}

de Marco imediato.

ARTIGO 14°

No omisso regularao as deliberagGes sociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciais, e demais legislacao aplicavel.

(15-16890-L02)

 

Caxito Cameia Comercial & Filhos, Limitada

Certifico que, por escritura de 6 de Outubro de 2015
. ¢ .

lavrada com inicio a folhas 80 do Jivro de notas para escri-
turas diversas n.° 296-A, do Cartério Notarial do Guiché
Unico da Empresa, a cargo do Notario, Lucio Alberto Pires
da Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Fe ; a of ; ICG
.

Primetro; Pedro Quicongo, casado com Elisa
Rodrigues Samuel Alexandre Quicongo, sob o regime de
comunhao de adquiridos, nature j4, ral de Malan inci
Malanje, residente habitual fhavente em Luanda, no Muni/ : Cipio
¢ Hatrre de Cazenya, Rua &, Casa n 4, Zona 18 °3 oT, 4! 4

Segundo: — Maria Tomasia Alexandre Quicongo, so}.

teira, maior, natural da Ingombota, Provincia de Luanda

onde reside habitualmente, no Municipio de Viana, Bairro

Capalanga, rua e casa sem numero;

Terceiro: —- Bihanda da Perfidia Gongalves Quicongo

Feliciano, casada com Anténio Bernardo Feliciano, soh

o regime de comunhao de adquiridos, natural de Malanje,

Provincia de Malanje, residente habitualmente em Luanda,

no Municipio de Viana, Bairro Zango 1, Casa n.° 21;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabj-

lidade limitada, que se regera nos termos constantes dog

artigos seguintes.

Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, aos 6 de Outubro de 2015. — O auxiliar, ilegivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

CAXITO CAMEJA COMERCIAL & FILHOS,

LIMITADA

ARTIGO I.°

A sociedade adopta a denominag¢ao social de «Caxito

Cameia Comercial & Filhos, Limitada», com sede social na

Provincia de Malanje, Municipio da Marimba, Bairro Vila

da Marimba, Rua das Casas Amarelas, Casa n.° 17, podendo

transferi-la livremente para qualquer outro local do territo-

rio nacional, bem comoabrirfiliais, sucursais, agéncias ou

outras formas de representacado dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2.°

A sua duracao é por tempo indeterminado, contando-se ©

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

da data da celebrago da escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objectosocial a prestacao de servi-

¢os, comércio a grosso e a retalho, avicultura, agro-pecuaria,

industria, pesca, hotelaria e turismo, informatica, telecom¥

nicagdes, publicidade, construgaio civil e obras publicas.

restauracdo, consultoria, exploragdéo mineira © florestal,

comercializacdo de telefones e seus acessorios, transporte

maritimo, camionagem, agente despachante e transitarios;

cabotagem,rent-a-car, compra e vendadeviaturas, novas ou

usadase seus acessorios, reparacao de veiculos automovels»

concessionaria de material e pecas separadas de transpo"®

fabricacdo de blocos e vigotas, comercializagao de medica

mentos, material ciruirgico, gastavel e hospitalar, servigos

satide, plastificacdo de documentos, venda de material de

escritorio e escolar, decoragdes, serigrafia, impressoes ser

Vigos de cabeleireiro, boutique, agenciamento de viage™™

comercializacao de perfumes, relacdes piiblicas, pastelat””

panificacdo, representagdes comerciais e industrials, ven’

de gas de cozinha, desporto e recreacdo, meios indus”ial®s
realizacdes de actividades culturais e desportivas, venda :

combustiveis e lubrificantes, manutengdo de espagos verde
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seguranga de bens patrimoniais, educac&o e ensino, importa-

gao e exporta¢ao, podendoainda dedicar-se a qualquer outro

rao do comércio ouindustria em que os sdcios 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 uma no valor nominal de

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

+ Pedro Quicongo e outras duas iguais no valor nominal de

Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas) cada uma, pertencentes

as s6cias Bihanda da Perfidia Gongalves QuicongoFeliciano

: e Maria Tomasia Alexandre Quicongo, respectivamente.

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

sentimento da sociedade, 4 qual é sempre reservado0 direito

' de preferéncia, deferido aos sécios se a sociedade dele nao

' quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

1. A geréncia e representa¢do da sociedade, em todos os

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

| vamente, incumbe aos sdcios Pedro Quicongo, Bihanda da

: Perfidia Gongalves Quicongo Feliciano e Maria Tomasia

Alexandre Quicongo, que ficam desde ja nomeados geren-

tes, com dispensa de cau¢ao, bastando qualquer uma das

assinaturas do gerente para obrigar validamente a sociedade.

2. O gerente podera 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 contratos estranhos aos negécios sociais da sociedade,tais

comoletras de favor, fianga, abona¢ées ou actos semelhantes.

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 comunica¢ao. Se qualquer

' dos sécios 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, sero divididos pelos sécios na propor-

| ¢ao das suas quotas, e em igual propor¢ao serdo 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 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.

:

5
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ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sdcios e nos

demais casos legais, todos os sdcios serao liquidatarios e a

liquidagaoe partilha verificar-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 melhor prego oferecer, em igual-

dade de condicoes.

ARTIGO I1°

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer sécio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

ARTIGO 12.°

Para todas as questGes 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.°

Os anos sociais serao os civis e os balancos serao dados

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 3]

de Marco imediato.

ARTIGO 14.°

No omisso regularao as deliberagdes sociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciais, e demais legisla¢do aplicavel.

(15-16891-L01)

 

DUNGO LEANDRO — Comércio Geral e Prestacgao

de Servicos (SU), Limitada

Barbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta

da Conservatéria do Registo Comercial de Luanda,2.7 Secgao

do Guiché Unico da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em peti¢ao apre-

sentada sob o n.° 22 do livro-diario de 7 de Outubro do

corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que Armindo Chipela Leandro, solteiro maior,

de nacionalidade angolana, natural da Maianga, Provincia

de Luanda, residente habitualmente em Luanda, Distrito

Urbano do Rangel, Bairro Vila Alice, Rua Joaquim Ferreira,

Casa n.° 46, constituiu uma sociedade unipessoal por quo-

tas denominada,«<DUNGO LEANDRO — Comércio Geral

e Prestagféo de Servicos (SU), Limitada», com sede na

Provincia de Luanda, Distrito Urbano do Kilmaba Kiaxi,

Bairro Popular, Avenida Deolinda Rodrigues, casa sem

numero, registada sob 0 n.° 5.400/15, que se vai reger pelo

disposto nos termos constante do documento em anexo.

Esta conforme.

Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, 2.* Seccdo

do Guiché Unico da Empresa Luanda, aos 7 de Outubro de

2015. — O ajudante,i/egivel.
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ESTATUTO DA SOCIEDADE

DUNGO LEANDRO — COMERCIO GERAL

E PRESTACAO DE SERVICOS,(SU), LIMITADA

ARTIGO 1.°

(Denominaca4oe sede)

A sociedade adopta a denominacéo de «DUNGO

LEANDRO — Comércio Geral e Prestac&o de Servi¢os

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

Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro Popular, Avenida

Deolinda Rodrigues, casa sem numero, podendotransferi-la

livremente para qualquer outro local do territério nacional,

bem comoabrir filiais, sucursais, agéncias ou outras formas

de representa¢ao dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2.°

(Durag4o)

A sua duracdo 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 tem como objecto social o comércio geral a

grosso e a retalho, prestacdo de servigos, consultoria, audito-

ria, construcdo civil e obras publicas,fiscalizagao de obras,

serralharia, carpintaria, produg&o e venda de caixilharia de

aluminio, promocéo e mediacao imobilidria, informatica,

telecomunicacgées, electricidade, agro-pecuaria, pescas,

hotelaria, turismo, agéncia de viagens, transportes aéreo,

maritimo e terrestres, transporte de passageiros ou de mer-

cadorias, camionagem, transitarios, despachante, oficina

auto, venda de material de escritério e escolar, saléo de

cabeleireiro, modas e confeccées, botequim, centro médico,

farmacia, material e equipamentos hospitalar, perfuma-

ria, ourivesaria, relojoaria, agéncia de viagens, pastelaria,

panificagado, geladaria, explorac¢4o de parques de diversées,

realizacdo de eventos culturais, recreativos e desportivos,

exploracao mineira e florestal, exploragéo de bombas de

combustiveis’oy estacéo de servico, comercializacao de

petrdleo e seus derivados, representacdes comerciais, ensino

geral, infantario, importac&o e exportac4o, podendo ainda

dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou industria

em que 0 sdécio-tnico decida e seja permitido porlei.

ARTIGO 4.°

(Capital)

O capital social € 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 ao sécio-tinico Armindo Chipela
Leandro.

ARTIGO 52°

(Cessdo de quotas)

A cessao da quota implica a saida do sdcio cedente ou a
transformagao da mesma em sociedade pluripessoal,

:
DIARIO DA REPUBLICA

—_

ARTIGO 6.°

(Geréncia)

A geréncia e administragao da sociedade, em todos 0g

seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e Passiva-
mente, incumbem ao socio-unico, bastando a sua assinaturg

para obrigar validamente a sociedade.

1. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,tais

comoletras de favor, fianga, abonacées ou actos semelhantes,

2. O sécio-tnico podera nomear a pessoa estranha 4

sociedade para assumiras fungdes de geréncia.

ARTIGO 7.°

(Decisées)

Asdecisdes do sécio-unico de natureza igual as delibera-

cdes da Assembleia Geral deverdo ser registadas em acta por

ele assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8.°
(Dissolugdo)

A sociedade nao se dissolvera por morte ou impedi-

mento do sécio-tinico, 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 mantiver indivisa.

ARTIGO 9.°
(Liquida¢ao)

A liquidagao da sociedade far-se-4 nos termosdaLeidas

Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.°

(Balangos)

Os anossociais serao os civis e os balangos serao dados

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

de Marco imediato.

ARTIGO 11.°

(Omisso)

No omisso regularao as deliberac6es sociais, as disposi¢des

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

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

(15-16892-L02)
ee

ROLMAR— Servicos Integrados (SU), Limitada

Israel Carlos de Sousa Nambi, Conservadorde 3." Classe

da Conservatéria do Registo Comercial de Luanda,2.” Sec¢a0

do Guiché Unico da Empresa.

Satisfazendo ao que mefoi requerido em peti¢ao 4p"
sentada sob 0 n.° 42 do livro-didrio de 7 de Outubro do

corrente ano,a qualfica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que Rodrigues Eduardo, solteiro, maio%

nacionalidade angolana, natural de Caxito, Provincia de

Bengo, residente em Luanda, no Municipio do Cazens®

Bairro Hoji-ya-Henda, Casa n.° 25, Zona 17, constituiu u™

de
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sociedade unipessoal por quotas denominada «ROLMAR

— Servic¢os Integrados (SU), Limitada», registada sob o

n.° 5.406/15, que se vai reger pelo disposto no documento

em anexo.

Esta conforme.

Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, 2.7 Seccdo

do Guiché Unico da Empresa, em Luanda, aos 7 de Outubro

de 2015. — O ajudante,ilegivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
ROLMAR — SERVICOS INTEGRADOS(SU),

LIMITADA
ARTIGO 1.°

(Denominacao ¢ sede)

A sociedade adopta a denominacféo de «ROLMAR —

- Servicos Integrados (SU), Limitada», com sede social

' na Provincia de Luanda, Municipio do Cazenga, Bairro

- Cazenga, Rua Uige, casa sem ntimero, podendotransferi-la

livremente para qualquer outro local do territério nacional,

/ bem comoabrir filiais, sucursais, agéncias ou outras formas

' de representa¢o dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2.°

(Duracao)

A sua duragdo é por tempo indeterminado, contando-se 0

inicio da sua actividade, para todososefeitos legais, a partir

; do respectivo registo.

ARTIGO 3.°

(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a prestagéo de

servicos, comércio geral a grosso e a retalho, servigos deser-

' ralharia, caixilharia de aluminios, avicultura, agro-pecuaria,

industria, pesca, hotelaria e turismo, servigos de informa-

tica e telecomunicagdes, publicidade, construcdo civil e

obras ptiblicas, consultoria, exploragdo florestal, comercia-

lizagdo de telefones e seus acessérios, transporte maritimo,

camionagem, agente despachante e transitarios, promo¢ao

» € mediacao imobilidria, cabotagem, rent-a-car, compra e

- venda de viaturas, novas ou usadas e seus acessorios, venda

€ reparacféo de veiculos automdveis, concessionaria de

material e pegas separadasde transporte, fabricacgdo de blo-

cos e vigotas, comercializacéo de medicamentos, material

cirdrgico, gastavel e hospitalar, produtos quimicos e farma-

céuticos, servicos de satide, plastificagao de documentos,

venda de materialde escritério e escolar, decora¢ées, serigra-

_ fia, impressGes, servicos de cabeleireiro, boutique, agéncia

_ de viagens, perfumaria, casa de jogo, relagdes publicas, pas-

telaria, geladaria, panificagdo, representagdes comerciais e

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

;

| meios industriais, realizagdes de actividades culturais e des-

' portivas, manutengdo de espagos verdes, seguranga de bens

* patrimoniais, educagdo e ensino, importa¢do e exporta¢ao,

19785

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

cio ou industria em que o sdcio decida e seja permitido por

lei.

ARTIGO 4.°

(Capital)

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

zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por

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

kwanzas), pertencente ao sdcio-tinico Rodrigues Eduardo.

ARTIGO 5.°

(Cessao de quotas)

A cessao da quota implica a saida do sdcio cedente ou a

transformacdo da mesma em sociedade pluripessoal.

ARTIGO 6.°
(Geréncia)

A geréncia e administragao da sociedade, em todos os

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

mente, incumbem ao socio unico, bastando a sua assinatura

para obrigar validamente a sociedade.

|. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negécios sociais da sociedade, tais

como letras de favor, fianca, abonag6es ou actos seme-

lhantes.

2. O sdcio-tinico podera nomearpessoa estranha a socie-

dade para assumir as fungdes de geréncia.

ARTIGO 7°

(Decisées)

As decisdes do sdcio unico de natureza igual as delibera-

¢des da Assembleia Geral deverdo ser registadas em acta por

ele assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8.°

(Dissolucdo)

A sociedade nao se dissolvera por morte ou impedimento

do sécio-tinico, continuando a sua existéncia com os herdei-

ros ou representantes do sdécio falecido ou interdito, devendo

estes nomear um que a todos represente, enquanto a quota se

mantiver indivisa.

ARTIGO 9.°

(Liquidacao)

A liquidagdo da sociedade far-se-a nos termos da Lei das

Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10°

(Balancos)

Os anossociais ser&o os civis e os balancos serao dados

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

de Marco imediato.

ARTIGO 11°

(Omisso)

No omisso regularao as deliberagées sociais, as disposicdes

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

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

(15-16893-L02)
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Organizacgoes MM & JJ, Limitada

Certifico que, por escritura de 7 de Outubro de 2015,

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

turas diversas n.° 429, do Cartdrio Notarial do Guiché Unico

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

Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: — Manuel Macoquela,solteiro, maior, natural

de Muconda, Provincia de Lunda-Sul, residente habitual-

mente em Luanda, no Distrito Urbano da Samba, Bairro

Morro Bento, Avenida 21 de Janeiro, Casa n.° 160;

Segundo: — Joao Custédio de Jesus, solteiro, maior,

natural de Cabinda, Provincia de Cabinda, residente habi-

tualmente em Luanda, no Municipio de Belas, Cidade do

Kilamba, Prédio F-22, 5.° Andar, Apartamento n.° 54;

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 7 de Outubro de 2015. — O ajudante, i/egivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

ORGANIZACOES MM & JJ, LIMITADA

ARTIGO 1.°

A sociedade adopta a denominac&o social de «Orga-

nizacdes MM & JJ, Limitada», com sede social na Provincia

de Luanda, Municipio de Luanda, Distrito Urbano da

Samba, Bairro Morro Bento, Rua 21 de Janeiro, Casa n.° 160,

podendotransferi-la livremente para qualquer outro local do

territorio nacional, bem comoabrirfiliais, sucursais, agén-

cias ou outras formas de representacdo 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 celebracdo da escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestacaio de
servi¢os, comércio geral a grosso e a retalho, serralha-
ria, caixilharia de aluminios, avicultura, agro-pecuaria,
industria, pesca, hotelaria e turismo, informatica, teleco-
municac¢ées, publicidade, construc4o civil e obras publicas,
consultoria, exploracao florestal, comercializacao detele-
fones e seus acessorios, transporte maritimo, camionagem,
agente despachante e transitarios, restauracdo, cabotagem,
rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas ou usadas e
seus acessorios, venda e reparacdo de veiculos automdveis
concessionaria de material e pecas separadas de transporte,
fabricacao de blocose vigotas, comercializac4o de medica.
mentos, material cirirgico, gastavel e hospitalar, servicos de
saide, plastificacto de documentos, venda de material de
escritorio e escolar, decoracées, serigrafia, impressées, ser-
vigos de cabeleireiro, boutique, agenciamento de viawens,

DIARIO DA REPUBLicy

comercializagao de perfumes, relagdes publicas -

geladaria, panificacao, representacdes comerciaig eeata

triais, venda de gas de cozinha, desporto e recreacq Indus.

industriais, realizagdes de actividades Culturais e

tivas, manutengdo de espacos verdes, seguranca

patrimoniais, educa¢ao e ensino, importacdo e €xportacg
podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do coma,

cio ou industria em que os socios acordeme seja petits

porlei.

0, Melos

despor.

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas)
integralmente realizado em dinheiro, dividido e representadg
por2 (duas) quotas, iguais no valor nominalde Kz: 50.000,09
(cinquenta mil kwanzas) cada uma, pertencentes aos sécios
Manuel Macoquela e Jodo Custodio de Jesus, respectiva-
mente.

ARTIGO S.°

A cessao de quotas a estranhos fica dependente do con-

sentimento da sociedade, a qual € sempre reservado 0 direito

de preferéncia, deferido aos sdcios se a sociedade dele nao

quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

1. A geréncia e representagdo da sociedade, em todosos

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

vamente, incumbem aos sécios Manuel Macoquela e Joao

Custédio de Jesus, que ficam desde j4 nomeados gerentes,

com dispensa de caucao, bastando qualquer uma das assi-

naturas dos gerentes para obrigar validamente a sociedade.

2. O gerente podera delegar num dos sdcios ou mesmo

em pessoa estranha a sociedade parte dos seus poderes de

geréncia, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

e€ contratos estranhos aos negdcios sociais da sociedade,tals

comoletras de favor, fianca, abonacdes ou actos semelhantes.

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serao convocadas por sim

cartas registadas, dirigidas aos socios com, pelo menos,

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

creva formalidades especiais de comunicagao. S¢ qualquer

dos sécios estiver ausente da sede social a comunicag4°

devera ser feita com tempo suficiente para que poss@ ae

parecer.

ples

ARTIGO 8.°

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida 4

centagem para fundos ou destinos especiais criados

Assembleia Geral, serdo divididos pelos sdcios na propor

¢do das suas quotas, e em igual proporgao serao suportadas
as perdas se as houver,

per-

em

ARTIGO 9°
A sociedadenaose dissolvera por morte ou impedi

de qualquer dos sdcios, continuando a sua existéncia com ©
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sdcio falecido ov

interdito, devendo estes nomear um que a todos represen!

€nquanto a quota se mantiverindivisa.

mento
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ARTIGO10.°
Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos

' demaiscasos legais, todos os sécios serao liquidatarios e a
liquidag4oe partilha verificar-se-4 como acordarem.Nafalta

_ de acordo,e se alguin deles o pretendersera 0 activo social
' licitado em globo com obrigagao do pagamento do passivo

, e adjudicado ao sdcio que melhor preco oferecer, em igual-
, dade de condigées.

ARTIGO 11°

A sociedade reserva-se o 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 renincia a qualqueroutro.

| ARTIGO 13.°
Os anos sociais serao os civis e os balancgos 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 dispo-

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

- Sociedades Comerciais, e demais legislacao aplicavel.

| (15-16894-L02)

 

Sepoh, Limitada

Certifico que, por escritura de 8 de Outubro de 2015,

. lavrada com inicio a folhas 79 do livro de notas para escri-

- turas diversas n.° 429, do Cartério Notarial do Guiché Unico

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

' Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: — Julio da Cruz Delgado Lopes, solteiro,

maior, natural da Ingombota, Provincia de Luanda, resi-

_ dente em Luanda, no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro

_ Patrice Lumumba, Rua da Missdo, Prédio n.° 93, 8.° Andar;

Segundo: — Sheila Regina Gongalves, solteira, maior,

_ natural da Ingombota, Provincia de Luanda, residente em

: Luanda,no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro Neves

_ Bendinha, Rua Calulo, Casa n.° 36;

Uma sociedade comercial por quotas que se regera nos

_ termos constantes dos artigos seguintes.
4

Esta conforme.

Cartorio Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, aos 8 de Outubro de 2015. — O ajudante, i/egivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

SEPOH, LIMITADA

ARTIGO I.°

A sociedade adopta a denominagao social de «Sepoh,

Limitada», com sede social na Provincia de Luanda,

 

19787

Municipio de Belas, na Centralidade do Kilamba, no Bloco 223,

Apartamento 44, 4.° Andar, podendotransferi-la livremente

para qualquer outro local do territério nacional, bem como

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

sentagado dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2.°

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

inicio da sua actividade, para todososefeitos legais, a partir

da data da celebragdo da presente escritura.

ARTIGO 3°

A sociedade tem como objecto social a prestagdo de ser-

vicos, comércio a grosso e a retalho, servi¢os de infantario,

educacao e ensino geral, hotelaria e turismo, agricultura e

pecuaria, avicultura, aquicultura, pesca, agro-industria,

comercializagdo e gestéo de mdéveis, venda de mobilidrio,

servi¢os de transportes publicos e privados nao regulares,

servicos de agenciamento e transitario, servicos de repre-

sentacdo, consultoria financeira, contabilidade e auditoria,

estudos sdcio-econdmicos, assisténcia técnica e gestao de

pessoal nacional e expatriado na 4rea petrolifera, gestao de

empreendimentos, promotora de investimentos e participa-

¢des, produtos quimicos e farmacéuticos, servicos de satide,

importagdo e comercializagao de medicamentos, produtos

hospitalares, equipamentos laboratoriais diversos, fabrico e

distribuigdéo de medicamentos, equipamentose produtos hos-

pitalares, empreitadas de construgdo civil e obras publicas,

venda de equipamentos dos servicos de seguranga privada,

prestacéo de servic¢os de seguranga privada, servicos infan-

tarios, manuten¢do e assisténcia a equipamentos diversos,

desporto e cultura, informatica, telecomunicacg6es, industria

pesada e ligeira, industria de panificacdo, pastelaria, transi-

tarios, cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas

novas e usadas, transportes maritimo, fluvial, aéreo e ter-

restre, transporte de passageiros, transporte de mercadorias,

fiscalizac&o de obras publicas, venda de material de escri-

torio e escolar, decoracgao de interiores e exteriores, venda

e instalagdo de material industrial, assisténcia a viaturas,

comercializa¢ao de material de constru¢do, comercializacdo

de lubrificantes, comercializacao de gas de cozinha, petrdleo

iluminante, pegas sobressalentes, comercializa¢cao de perfu-

mes, servicgos de cabeleireiro e barbearia, venda de artigos

de toucador e higiene, agenciamento de viagens, explora-

¢do de parques de diversao, explora¢ao florestal, exploracao

de bombas de combustiveis, representagdes comerciais e

industriais, servigos de serralharia, carpintaria, marcena-

ria, servic¢os de limpeza, saneamento basico, incineracao de

objectos sdlidos, assisténcia técnica, venda de mobiliario,

importa¢do e exportacao, podendo ainda dedicar-se a qual-

quer 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 kwanzas),

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

tado por 2 (duas) quotas, sendo | (uma) quota no valor
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nominal de Kz: 51.000,00 (cinquenta e um mil kwanzas),

pertencente a0 socio, Julio da Cruz Delgado Lopese a outra

quota no valor nominal de Kz: 49.000,00 (quarenta e nove

mil kwanzas), pertencente a sdcia, Sheila Regina Goncalves,

respectivamente.

ARTIGO 5.°

A cessao de quotas a estranhosfica dependente do con-

sentimento da sociedade, 4 qual é sempre reservado 0 direito

de preferéncia, deferido aos sdcios se a sociedade dele nado

quiser fazer uso.

ARTIGO6.°

A geréncia e administragao da sociedade, em todos os

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

vamente, incumbe ao sécio, Julio da Cruz Delgado Lopes,

que fica desde ja nomeado gerente, com dispensa de cauc¢ao,

bastando a assinatura do gerente para obrigar validamente a

sociedade.

1. O gerente podera delegar num dos sdécios ou mesmo

em pessoa 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

e contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,tais

como letras de favor, flanca, abonacées ou actos seme-

lhantes.

ARTIGO 7.°

A Assembleia Geral sera convocada por simples cartas

registadas, dirigidas aos sdcios com, pelo menos, 30 (trinta)

dias de antecedéncia, isto quandoa lei nado prescreva forma-

lidades especiais de comunicac&o. Se qualquer dos sdcios

estiver ausente da sede social a comunicacdo deveraserfeita

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, serao divididos pelos sécios na propor-
¢ao das suas quotas, e em igual proporcdo serdo suportadas

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedadenaose 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 todosrepresente,
enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 10°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios € nos
demaiscasoslegais, todos os sécios serio liquidatarios e a
liquidacao e partilha realizar-se-4 como acordarem. Nafalta
de acordo, e se algum deles 0 pretender sera 0 activo social
licitado em bloco com obrigacao do pagamento do passivo
e adjudicado ao sécio que melhor prego oferecer, em igual-
dade de condicées.

Armrestra edentfeemesssseneanirer
nee

DIARIO Da REPUBL

ARTIGO 11.9

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar

qualquer socio, quando sobreela recaia arresto
providéncia cautelar.

2 ota de

ARTIGO 12.°

Para todas as quest6es emergentes do presente co
quer entre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, quer
entre eles € a propria sociedade,fica estipulado 9 Foro da
Comarca de Luanda, com expressa rentncia a qualquer
outro.

Ntrato,

ARTIGO 13.°

Os balangos serao dados em 31 de Dezembro de cada

ano, devendo estar aprovados até 31 de Marco doanoime.
diato.

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 legisla¢ao aplicavel.

(15-16906-L02)

 

Cooperativa Agricola Demelada,S. C.R. L.

Israel Carlos de Sousa Nambi, Conservadorde 3.* Classe,

da Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, 2.° Sec¢ao

do Guiché Unico da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petigao apre-

sentada sob o n.° 61, do Livro-didrio de 8 de Outubro do

corrente ano,a qualfica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que foi constituida a «Cooperativa Agricola

Demelada, C. R. L», com sede em Luanda, Municipio de

Viana, Comuna de Calumbo, no projecto habitacional do

ZangoIll, registada sob 0 n.° 5.430 /15, cujo objecto e cap
tal social é 0 previsto nos artigos 5.° e 10.° dos estatutos a
mesma e quese vai reger pelo disposto nos termos do doc”

mento em anexo.

Esta conforme. .

Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, 2.8 Secga0

do Guiché Unico da Empresa, em Luanda, aos 8 de Outubro de
2015. — O ajudante,ilegivel.

ESTATUTOS DA L
COOPERATIVA AGRICOLA DEMELADA,S.C. R- *

CAPITULO| «0
Constituig&éo e Denominacao, Sede, Area de Actuas?”

Duracao, Objecto Social e Fins

ARTIGO 1.°

(Constituicdo)
z . f

i
7 7

1. E constituida a presente Cooperativa, regendo-se ry
este estatuto, pelos regulamentos internos e demals lesLe ; e
lag&o aplicaveis, a Cooperativa Agricola de Agricultores
Agro-Pecuarios.
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ARTIGO 2.°
(Denominagao)

Agricola Demelada, S. C. R. L.».

ARTIGO 3.°
(Sede)

1.A Cooperativa tem a sede em Luanda, no projecto
_ habitacional do Zango IH, Comuna de Calumbo, Municipio
, de Viana.

ARTIGO 4.°
(Duracao)

1.A sua duracao é por tempo indeterminado, contando

0 seu inicio para todosos efeitos legais a partir da data da

' escritura,

ARTIGO5.°
(Objecto social)

1. A Cooperativa tem os seguintes objectivos:

a) Promovera agricultura e a agro-pecudria ou a aqui-

si¢éo de iméveis, terrenos agricolas ou agro-

-pecuarios, para os seus membros, bem como a

sua gestéo e manuten¢do,

2. O vinculo laboral entre a Cooperativa e os funciona-
_ rios ou eventuais colaboradores deverdao ser regidos através

' de um contrato escrito.

3. Fica a cargo da Direc¢ao da Cooperativa a contratacao

e desvinculacao de funcionarios e seus colaboradores.

_ neradostao logo que apresentem os resultados:

a) Angariar projectos e empréstimos para a prossecu-

¢ao dos seus fins;

b) Promover iniciativas de interesse para os seus

membros e nado sO no dominio social, cultu-

ral, agricola, exploracao florestal, organizando

postos de abastecimentos, lavandaria, lojas de

conveniéncia, servicos de limpeza, creches ou

infantarios, escolas, colégios, campos de jogos,

hospitais, farmacia e equipamentos médicos,

lares para a terceira idade, escola de formagdo

técnica, informatica e telecomunicagao, criagdo

de locais de promogdo sdcio cultural, despor-

tiva e recreativa, turismo, hotelaria, restaurante

e similares, promover a imobilidria, camiona-

gem, venda de lubrificantes e dleo, agéncia de

viagem, transporte, importacdo e exportacao,

podendo dedicar-se a qualquer outro ramo de

comércio ouindustria em que os sdcios acordem

e seja permitido porlei;

E
S
S
E

S
N
a

1. A Cooperativa adopta a designacao de «Cooperativa

4. Para atingir seus objectivos a Cooperativa reserva-

-se a contratagao de funciondrios e colaboradores, sendo

_ funcionarios os membros dos 6rgéos sociais e nado mem-

_ bros da Cooperativa, que exercem profissionalmente a sua
_ actividade na Cooperativa, recebendo remunera¢ao compa-

| tivel com sua funcdo e cargo. Os colaboradores nao sendo

membrosda Cooperativa, prestam colaboragao eventual ou

_ permanente a Cooperativa e nos seus projectos sendo remu-
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d) Realizar acgdes formativas nos dominios do

empreendedorismo empresarial;

e) Prestar assessoria técnica no dominio de estudo de

viabilidade técnica econdmica e financeira, aos

projectos de investimentos ligados aos sectores

da agricultura, pecudria, e agro-industrial, dos

seus membrose nao sd;

J) Fazer a intermediacdo financeira dos projectos de

investimentos dos cooperadores, juntos dos ban-

cos para a cedéncia de créditos;

g) Prestar apoio técnico aosfiliados, nos dominios das

pecuarias, terrenos e outros projectos de investi-

mentos, implementados nas referidas localida-

des, bem como nos dominios da mecanizacdo

agricola, e 0 aprovisionamento e escoamento de

mercadoria,

h) Criar um centro cultural de ambito regional, virado

para a recolha, conservacio, preservacéo e

divulgagao do acervo cultural, e regional assim

como para a organiza¢do de eventos de caracter

cultural e recreativas;

i) Organizarfeiras rurais regulares e periddicas, com

vista a dinamizar as trocas comerciais entre a

cidade e o campo;

j) Criar e melhorar vias de acesso aos camposagri-

colas ou pecudarios e a sua devida manutencao.

ARTIGO6.°

(Fins)

1. A Cooperativa visa, a cooperagdo dos seus membros, a

satisfagdo com fins associativos, e de desenvolvimento agri-

cola, sécio-comunitario dos sécios cooperadores em geral.

. ARTIGO 7.°

(Area de actuacdo)

1.A Area de sua actuacdo abrangera todoo territério

nacional através defiliais, delegagdes ou representantes.

CAPITULO II
Do Patrimonio

ARTIGO 8.°

Constitui o patriménio da Cooperativa:

a) As importancias provenientes da subscricao do

capital social;

b) Os investimentos dos cooperadores;

c) As eventuais doacées;

d) As jOias e as quotas mensais obrigatorias;

e) As contribui¢gdes dos cooperadores para encargos

de gestdo e manutengado dos espacose utilidades

comuns;

J) Os valores dos empréstimose financiamentosobti-

dos pela Cooperativa;

g) Os bens méveis e imoveis.
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ARTIGO 9.°

(Responsabilidade patrimonial)

1. E da responsabilidade de todos os cooperadores, fun-

cionarios, colaboradores e eventuais, velar pela preserva¢ao

de todo, patriménio da Cooperativa.

ARTIGO 10.°
(Capital social)

1. O capital social da Cooperativa é variavele ilimitado,

conforme a quantidade das quotaspartes.

2. A representacdéo da Cooperativa em todos os seus

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

compete a uma Direccao composta por:

Presidente — André Jodo Passos.

Vice-presidente — Adio Manuel de Melo

Vogal — Teresa Agostinho Manuel de Melo.

a) Os sécios e os outros membros em cargos de

direcc4o poderao delegar em pessoa estranha a

sociedade ou seus cargos, mediante procuracao

revogaveis, alguns dos seus poderes aprovadas

em Assembleia Geral.

3. O capital cooperativo podera ser aumentado pela

emissdo de novostitulos, sempre que tal for necessario, pela

admissao de novos cooperadores por novas subscricdes e

por parte dosja existentes.

4. Cada cooperador obriga-se a subscrever e pagar, no

acto de admissao, pelo menos umtitulo de capital.

5. Apenas poderao candidatar-se a aquisi¢ao de terre-

nos ou unidade agricola ou pecudria os cooperadores que

tenham subscrito na totalidade o seu capital.

ARTIGO I1°

(Titulo de capital)

OsTitulos de capitais so nominativos e devem conteras
seguintes menc6es:

a) Denominacao da Cooperativa;

b) O numero de registo comercial da Cooperativa;

c) Valor;

d) O numero em série continuo.

ARTIGO 12.°

(Direitos dos cooperadores)

Sao direitos dos cooperadores:

a) Tomar parte nas Assembleias Gerais ou outras e
propore intervir nas discurs6es que interessam a
vida da Cooperativa;

b) Usar o directo de voto em qualquer assembleia,
desde que esteja no gozo dos seus direitos
socials;

c) Votar e ser votado em eleicao para os orgios
sociais;

d) Receber copias do estatuto e dos regulamentos
internos;

e) Requerer informagées aos org4os sociais compe-
tentes da Cooperativa sobre seusdireitos e sobre
a vida da Cooperativa:

JS) Participar em todasasactividades da Cooperativa,
sem limitacdes, com excepcdo das reunides dos
orgaos colegiais de que nao fagam parte;

|

DIARIO DA REPUBLIc,

g) Reclamarperante qualquer Orgao social da Co
rativa de actos que considere lesivo aOSint
ses dos associados ou da Cooperativa;

h) Elegere ser eleito para Orgaossociais;

Ope.

Cres.

i) Beneficiar de todas as regalias concedidas pela
Cooperativa.

ARTIGO 13.°

(Responsabilidade dos coeperadores)

A Responsabilidade dos cooperadores € limitada As
parcelas das suas contribuigdes ao capital social, Correspon-

dente as quotaspor si realizadas.

ARTIGO 14.°

(Demiss4o)

1. Os cooperadores podem solicitar a sua demiss&o por

meio de pedidoescrito dirigido 4 Direcc&o, com pelo menos

30 dias de pré-aviso, sem prejuizos da responsabilidade pelo

cumprimento das suas obrigag¢des como membrose daacei-

tacéo das condic6es estatuais e regulamentaresrelativas aos

exercicios deste direito, designadamente no queserefere a

restituicao de valores;

2. A restituigdo de que trata o numero anterior somente

podera ser exigida depois de aprovada pela Assembleta

Geral, o balango dos exercicios em que o cooperador tenha

sido desligado da Cooperativa.

ARTIGO 15.°
(Sancées)

1. Aos cooperadores que faltem ao cumprimento dos

seus deveres podem ser aplicados as seguintes san¢oes:

a) Censura registada;

b) Multa;

c) Suspensdo temporaria de direitos;

d) Perda de mandato;

e) Exclusao;

2. Aplicacdo de qualquer sansao sera preenchida de pro-

cesso disciplinar.

3. Todas as sansdes sao da competéncia da Direc¢ao,

excepto as previstas nas alineas d) e e) que sao da competen-

cia da Assembleia Geral.

4. O cooperador sancionado tem 30 dias para interpor

recurso para a Assembleia Geral Subsequente, das san¢oes

aplicadas pela Direccdo.

ARTIGO 16.°

(Causas da exclusdo)

1. Constituem causa de exclusdo de cooperadores nomea-

damente:

a) O n&o cumprimento das obrigacdes de naturezé

patrimonial contraida com a Cooperativa,

5) Qualquer acto ou comportamento gravementé

lesivo do interesse da Cooperativa;

c) A falta de pagamentodurante seis meses, das CO”

tribui¢des para encargosde gestao e manutenga0

dos espa¢ose utilidades comuns.
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ARTIGO 17°

(Efeito da exclusio)

1.Sem prejufzo da responsabilidade que Ihe caber, o
cooperador excluido tem direito a retirar a parte que Ihe

| competir, segundo o ultimo balanco e a sua conta corrente,

_ nao se computandonessecapital o fundo de reserva legal.

2. O cooperador excluido sé pode ser readmitido por

_ deliberagdéo da Assembleia Geral passado um ano, a seu

pedido, apoiado por, pelo menos, cinco cooperadores no
' gozo dos seusdireitos.

3. O cooperador excluido deve ser notificado da deci-

, sdo de exclusaoatravés de carta dirigida a si e registada ou

| também poredital publicado em qualquerjornalcircular na

_ provincia da sede da Cooperativa, ou do pais no caso de ser

desconhecido o seu paradeiro, cabendo-lhe recorrerao tribu-

nal, o qual deve ser interposto no prazo de um ano, contado

da data de que tome conhecimento da mesma, sob pena de

prescricao.

4. Decorrido 0 prazo referido no numero anterior, sem a

interposi¢ao de recurso, ou sendo este recusado, a exclusdo

_ torna-se efectiva mediante termotranscrito no livro de matri-

cula e assinado pelo representante legal da Cooperativa.

ARTIGO 18.°

(Extingdo da qualidade de cooperador)

1. A qualidade de cooperadorextingue-se:

a) Por morte, 0 que acarreta a transferéncia dos direi-

tos e obrigagdes patrimoniais do cooperador

falecido para os seus herdeiros ou beneficiarios

legalmente habilitados;

b) Por incapacidade civil nao suprida;

e) Por cessacdo dos requisitos de admissdo ou perma-

néncia na Cooperativa;

2. A extincao da qualidade de cooperador torna-se efec-

tiva mediante deliberagdo da direc¢do, depois de tomar

' conhecimento da ocorréncia de qualquer causa de extin-

¢ao, sendo, entéo lavrado o respectivo termo no livro de

matricula, datado e assinado pelo representante legal da

» Cooperativa.
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3. Caso tenha nisso interesse, qualquer herdeiro podera

requerer a sua adesdo a Cooperativa, submetendo-se 4s

regras estabelecidasneste estatuto e assumindo a posi¢ao do

cooperadorfalecido. Mas nao o substitui no cargo que ocupa

num dos orgaos sociais da Cooperativa.

CAPITULOIII
Dos CorposSociais

ARTIGO 19.°

(Orgaos sociais e mandatos)

1. Os érgaos sociais da Cooperativa sao:

a) Assembleia Geral;

5) Direccio;

c) Conselho Fiscal.

2.0s mandatos dos membros dos 6rgaos sociais tém a

duragao de dois anos, eleitos em Assembleia Geral.

19791

3. Em caso de vacatura do cargo, o membro designado

para preencher a vaga ficard apenas até a realizacdo da

assembleia seguinte.

4. A eleigao dos orgaos sociais sera feita por listas de

candidaturas, indicando o lugar para que cada cooperador€

proposto para cada org&o social, podendo haverreelei¢ao,

uma ou mais vezes.

ARTIGO 20.°

(Condigées de elegibilidade)

1. S6 sdo elegiveis para titulares dos érgaéos de membros

da Mesa da Assembleia Geral, da Direcc&o e do Conselho

Fiscal, os cooperadores que:

a) Se encontrem no uso de todos os seus direitos

civis e de cooperadores e nao estejam sujeitos

ao regime de liberdade condicional, nem apli-

cacao de medidas de seguranca, privativas da

liberdade individual;

b) Sejam membros da Cooperativa ha pelo menos um

ano com ressalva da primeira eleigdo;

c) Os eleitos que venham a estar abrangidos pelas

causas de inelegibilidade previstas na alinea

a) do n.° I, s&0 suspensos do seu mandato,

enquanto as mesmas durarem, sem prejuizo do

disposto no n.° 2 do artigo 26.° (dois do artigo

vinte e€ seis).

ARTIGO 21°
(Incompatibilidades)

1. Nenhum cooperador funcionario ou colaborador pode

pertencer ser eleito ou nomeado simultaneamente em mais

de um cargo nos drgaos sociais ou fun¢do da cooperativa.

2. Nao podem sereleitos para o mesmo Orgao social da

Cooperativa ou ser simultaneamente titular da Direccdo e

do Conselho Fiscal os cénjuges, as pessoas que vivam em

comunhdo de facto, os parentes ou fins em linha recta e os

irmaos.

SECCAO |
Assembleia Geral

ARTIGO 22.°
(Assembleia Geral)

A Assembleia Geral é 0 orgéo da Cooperativa, tendo

poderes para dentro dos limites legais e estatutarios, deci-

dir sobre os negdécios sociais, sendo as suas deliberacdes

obrigatérias para todos os membros, ainda que ausentes ou

discordantes.

ARTIGO 23.°

(Mesa da Assembleia Geral)

1. A Mesa da Assembleia Geral €é composta por:

a) Presidente;

b) Secretario;

c) Vogal.

2, Na auséncia ou impedimento simultaneo do Presidente

e do Secretario, a Assembleia Geral elegera umpresidente e

umsecretario «Ad Hoc».
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ARTIGO 24°
(Competéncia dos membros da Mesa)

1.Compete ao Presidente da Mesa:

a) Convocar a Assembleia Gerale dirigir os seus tra-

balhos;

b) Dar posse aos membroseleitos para os Orgaos

sociais;

c) Assinar 0 termode abertura e de encerramento do

livro de actas e rubricar as suas folhas;

d) Exercer as demais fungdes que lhe sejam confiadas

pela Assembleia.

2. Compete ao secretario:

a) Substituir o Presidente na sua auséncia ou impe-

dimento;

5) Preparar, expedir e mandar publicar convocatdrias,

informacées, e€ avisos;

c) Redigir as actas e todo 0 expediente necessario as

reunides da Assembleia Geral;

d) Ler e dar seguimento adequado a correspondén-

cia e outros documentos enviados 4 Assembleia

Geral;

e) Dar conhecimentodasactas aos cooperadores.

3. Compete ao Vogal:

a) Substituir o Secretaério na sua auséncia ou impe-

dimentos;

b) Coadjuvar o Secretario no exercicio de todas as

suas fun¢gGes;

c) Arquivar toda a documentacgao respeitante a

Assembleia Geral.

ARTIGO 25°

(Reunides)

1. AAssembleia Geral reunir-se-a ordinariamente detrés
em trés meses para a apreciacdo dos relatdrios e contas da
Direccdorelativos ao ano anteriore, de dois anosparaa elei-
¢ao dos Orgdos sociais.

2. A Assembleia Geral reunir-se-4 extraordinariamente

quando convocada pelo respectivo presidente, a requeri-
mento porescrito da Direcgao, do ConselhoFiscal, a pedido
de dois ter¢os dos cooperadores ou por forca das leis em
vigor.

3. Por cada reuniao dos Orgaos sociais, serao sempre
lavradas actas, que serao devidamente assinadas por todos
os membrospresentes.

4,Nas reunides da Assembleia Geral, da Direcgao ou do
Conselho Fiscal, poderao participar todos ou alguns fun-
cionarios, colaboradores ou convidados, designados ou a

pepoeSCoopeati,, Ireito a voto.

ARTIGO262

(Convocacao)

1. As reunides da Assembleia Gera} seréo convocadascom antecedéncia minima de 15 (quinze) dias sobre a datarevis i regi iri
prevista, por meio de cartas registadas, dirigidas aos coopera-

o™
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dores ou nao, ouporavisosafixados na sede da Coo

por publicagao em qualquerjornal ou semanario da sede

ainda por um dos meios de telecomunicagdes modcmos?ou

ou outros, em que deve mencionar-se na ordem de trab V

o dia, hora e local em que tera lugar a reuniao, respej
-se as disposicées legais aplicaveis.

2. A Assembleia Geral considera-se constituida se hora

marcada estiver presentes pelo menosdois tercos doscoo.

peradores.

Perativg

alhos,

tando.

ARTIGO 27°
(votacgio)

1. Cada cooperador disp6e de um voto, qualquer que seja
a sua parte no capital da Cooperativa.

2. E exigida maioria qualificada de pelo menos, dois

tergos dos votos expressos na aprova¢ao das matérias cons.

tantes do artigo 31.° ponto 2, deste estatuto.

ARTIGO 28.°
(Deliberacdes)

1- As deliberagées sobre a readmissdo de ex-cooperado-

res expulsos, em que se exige maioria, respectivamente de

dois terc¢os dos votos dos membrospresentes, todasas deli-

beracGes sao tomadas por maioria simples.

ARTIGO 29.°
(Competéncia da Direccdo)

A Direccdo é 0 orgaio de admiss&o e representacao da

Cooperativa, incumbindo- lhe designadamente:

a) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do

Conselho Fiscal e a apreciacéo e aprova¢ao da

Assembleia Geral, o balanco, relatorio e contas

do exercicio bem como0 orcamento e o plano de

actividades para o ano seguinte;

5) Executar o plano de actividade anual;

c) Atender as solicitagdes do Conselho Fiscal nas

matérias da competéncia deste;

d) Deliberar a admissdo de novos cooperadores ©
sobre a aplicacdo de sangdes previstas neste

estatuto e nalei,

é) Velar pelo respeito da lei, do presente estatuto, dos

regulamentos internos e das deliberagoes dos
Orgaos socias da Cooperativa;

f) Contratar e gerir o pessoal necessario as

des da Cooperativa; .

g) Representar a Cooperativa em juizo e fora dele; 4

h) Assinar quaisquer contratos, cheques ¢ todos ,

demais documentos necessdrios 4 administ'av?

da Cooperativa;

i) Negociar, contratar, contrair quaisquer MP “
mos ou financiamento com estabeleciment© 2
créditos, com entidades do Estado, pessoas m

gular ou colectivas sociedades e outras;

j) Representar a Cooperativa na aceitagao de 40%
ou legados; ou

k) Dar posse de terrenos agricolas ou pecuar!os e +

de terrenos, casas habitacionais pata 0S mel

bros da Cooperativa.

activida-

résti-

Ges
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ARTIGO30.°
(Obrigagées da Direccdo perante terceiros)

1. Salvo outra indicacg&o a Cooperativa so se considera

obrigada com assinatura de dois membros da Direccdo, na

falta ou impedimento deles poder-se-4 usar um substituto

legal mandatado porele ou pela Assembleia Geral.

2. Todos os mandatos s6 sao validos, quandofeitos por

instrumento notarial, precedida de umaacta ou outros gover-
' namentais.

SECCAO IV
Consclho Fiscal, Composicgao e Competéncia

ARTIGO 31.°
(Composic¢ao do Conselho Fiscal)

O Conselho Fiscal é composto por trés membros;

Presidente —- MariaDumbo Matumbi.

Vice-presidente — Eugénia Carina Manuel de Melo.

Vogal — Rita Manuel de Melo.

Vogal — Rita Manuel de Melo.

ARTIGO 32.°

(Competéncia do Conselho Fiscal)

1. Ao Presidente do Conselho Fiscal compete dirigir,

_ convocar e presidir as reunides e, representar 0 Conselho

| Fiscal.

2. Ao Secretario competetratar de todas as questéesrela-

 tivas ao expediente e elaborar as actas das reunides.

| 3. Ao vogal do Conselho Fiscal compete redigir os pare-

| ceres do Conselho Fiscal e exercer quaisqueroutras funcées

que poreste Ihe tenhamsido confiadas.

O ConselhoFiscal é 0 orgao de controlo e de fiscalizacao

da Cooperativa incumbindo-the designadamente:

a) Examinar sempre que julgue conveniente, a escri-

tura de toda a documentacao da Cooperativa;

b) Verificar, quando for necessario, 0 saldo da caixa

e a existéncia de titulos e valores de qualquer

espécie, o que fara constar das respectivas actas;

c) Emitir parecer sobre o plano e as contas do exerci-

cio, 0 orgamento e o plano de actividade para o

ano seguinte.

d) Requerer a convocacdo extraordinaria da Assem-

bleia Geral;

e) Verificar 0 cumprimento do presente estatuto, dos

regulamentosinternos e demais lei em vigor.

ARTIGO 33.°
(Reunides)

1. O Conselho Fiscal reunir-se-4 ordinariamente uma vez

| por trimestre e extraordinariamente quando convocada pelo

seu presidente.
2. Os membros do Conselho Fiscal podemassistir e par-

, ticipar nas reunides da Direccao.

| 3. As resolugées do Conselho Fiscal séo tomadas por

mais de metade dos seus membros.
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ARTIGO 34.°

(Reservaslegais)

1.A reserva legal destina-se a cobrir eventuais perdas de

exercicio, sendo integrada por meios liquidos e disponiveis,

e deixam de ser obrigatdrias desde que atinjam um montante

igual ou superior ao valor do capital atingido pela coopera-

tiva.

2, Revertem para esta reserva no valor de cinco por cen-

tos:

a) Os excedentes anuais;

5) As joias e outras contribuicdes se eventualmente

criadas.

ARTIGO 35.°

(Reserva para construcgdo, educagdo e formacao)

As reservas devem servir para a construgdo e reparacao

bem como o financiamento de obras ou projectos, limpeza

de terrenos atribuidos aos cooperadores que usufruam de

uma parcela, sendo constituido por uma participagéo men-

sal, a fixar anualmente pela Assembleia Geral. Outra parte

deve servir para educacdo e formac4o profissional dos coo-

peradores, e com a formacio cultural e técnica destes, a luz

do cooperativismo e das necessidades da Cooperativa.

CAPITULO V

ARTIGO 36.°

(Terreno da Cooperativa e custo dos terrenos)

O custo de cada terreno corresponde a somados seguin-

tes valores:

a) Custo de terreno e infra-estruturas;

b) Custo dos estudos e projectos;

c) Legalizagao administrativa do terreno;

d) Encargos administrativos e financeiros com a exe-

cucdo da obra e a vedacdo doterreno.

ARTIGO 37.°

(Propriedade e forma de atribuicdo dos terrenos)

Osterrenos a construir ou agricolas e ou pecuarios, des-

tinam-se a ser atribuidos aos cooperadores em regime de

propriedade plena, através de escritura publica, de compra

e venda, a celebrar apos 0 pagamento da ultima prestacao

do valor de aquisi¢ao. Quanto a sua atribuicdo sera feita nos

termos do presente estatuto e obedecendo um regulamento

interno aprovado pela Assembleia Geral.

ARTIGO 38.°

(Condicées de posse dos terrenos)

1. Enquanto se aguarda a celebra¢do da escritura publica

definitiva, de compra e venda durante o periodo de amortti-

zaca4o, 0 cooperador adquirente tera a posse do terreno, mas

em nome da Cooperativa, ficando adstrito 4 observancia das

disposi¢6es.

2. Estatuarias, regulamentares e das constantes no con-

trato promessa,relativamente a utilizagdo do terreno.
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ARTIGO 9.°

(Responsabilidade patrimonia))

1. E da responsabilidade de todos os cooperadores, nn

cionarios, colaboradorese eventuais, velar pela preserva¢ao

de todo, patrimonio da Cooperativa.

ARTIGO 10.°

(Capitalsocial)

1. O capital social da Cooperativa ¢ variavel e ilimitado,

conforme a quantidade das quotaspartes.

2. A representacdo da Cooperativa em todos os seus

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

compete a uma Direccao compostapor:

Presidente — André Joao Passos.

Vice-presidente — Addo Manuel de Melo
Vogal — Teresa Agostinho Manuel de Melo.

a) Os sécios e os outros membros em cargos de

direccfo poderao delegar em pessoa estranha a

sociedade ou seus cargos, mediante procuracao

revogaveis, alguns dos seus poderes aprovadas

em Assembleia Geral.

3. O capital cooperativo podera ser aumentado pela

emissao de novostitulos, sempre que tal for necessario, pela

admisséo de novos cooperadores por novas subscricées e

por parte dosja existentes.

4. Cada cooperador obriga-se a subscrever e pagar, no

acto de admissao, pelo menos um titulo de capital.

5. Apenas poderao candidatar-se 4 aquisicdo de terre-

nos ou unidade agricola ou pecudria os cooperadores que

tenham subscrito na totalidade o seu capital.

ARTIGO 11°

(Titulo de capital)

OsTitulos de capitais sfio nominativos e devem conteras
seguintes mencoes:

a) Denominagao da Cooperativa;
5) O nimero de registo comercial da Cooperativa;
c) Valor;

d) O numero em série continuo.

ARTIGO 12°

(Direitos dos cooperadores)

Sao direitos dos cooperadores:

a) Tomar parte nas Assembleias Gerais ou outras e
propor e intervir nas discurs6es que interessam a
vida da Cooperativa;

b) Usar o directo de voto em qualquer assembleia,

desde que esteja no gozo dos seus direitos
Sociais;

c) Votar e ser votado em eleicao para os érgaos
sociais;

d) Receber cépias do estatuto e dos regulamentos
internos;

¢) Requerer informagdes aos orgdos sociais compe-
tentes da Cooperativa sobre seusdireitos e sobre
a vida da Cooperativa;

J) Participar em todas as actividades da Cooperativa,
sem limitagdes, com excep¢4o das reunides dos
6rgaos colegiais de que nao fagam parte;

MTRa aeFENeewen
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g) Reclamarperante qualquer drggo SOcial da ¢
rativa de actos que considere lesivo agg j Ope,

ses dos associados ou da Cooperativa: teres,

h) Elegere sereleito para orgados Sociais;
i) Beneficiar de todas as regalias Concedida. §

Cooperativa. Poa

ARTIGO 13.°

(Responsabilidade dos cooperadores)

A Responsabilidade dos cooperadores é limitada ig

parcelas das suas contribuicGesao capital social, correspon.

dente as quotas porsi realizadas.

ARTIGO 14.°

(Demissio)

1. Os cooperadores podem solicitar a sua demissao por

meio de pedido escrito dirigido 4 Direc¢do, com pelo menos

30 dias de pré-aviso, sem prejuizos da responsabilidadepelo

cumprimento das suas obrigag¢des como membrose da acei-

tacao das condicgées estatuais e regulamentaresrelativas aos

exercicios deste direito, designadamente no quese refere a

restituigao de valores;

2. A restitui¢ao de que trata o numero anterior somente

podera ser exigida depois de aprovada pela Assembleia

Geral, o balango dos exercicios em que 0 cooperador tenha

sido desligado da Cooperativa.

ARTIGO 15.°
(Sancées)

1. Aos cooperadores que faltem ao cumprimento dos

seus deveres podem ser aplicados as seguintes san¢oes:

a) Censura registada;

b) Multa;

c) Suspensdo temporaria de direitos;

d) Perda de mandato;

e) Exclusao;

2. Aplicac&o de qualquer sansdo sera preenchida de pro

cesso disciplinar. .

3. Todas as sansdes sdio da competéncia da Direcga

exceptoas previstas nas alineas d) e e) que sao da competen

cia da Assembleia Geral.

4. O cooperador sancionado tem 30 dias para interpo!
recurso para a Assembleia Geral Subsequente, das sangoes

aplicadas pela Direccdo.

ARTIGO 16.°

(Causas da exclusado)
. . yea-

1. Constituem causa de exclusdo de cooperadores non

damente:
- : . ~ eza

a) O n&o cumprimento das obrigagdes de natur

patrimonial contraida com a Cooperativa;
5) Qualquer acto ou comportamento gravemen'®

lesivo do interesse da Cooperativa;

c) A falta de pagamento durante seis meses, das con”

tribuicgdes para encargos de gesto e manuten¢4°

dos espagose utilidades comuns.

erryeae
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ARTIGO 17.°

(Efeito da exclusdo)

1.Sem prejuizo da responsabilidade que lhe caber, o

‘ cooperador excluido tem direito a retirar a parte que the

; competir, segundo o Ultimo balango e a sua conta corrente,

| n&o se computando nesse capital o fundo de reserva legal.

2. O cooperador excluido sé pode ser readmitido por

deliberagéo da Assembleia Geral passado um ano, a seu

pedido, apoiado por, pelo menos, cinco cooperadores no

_ gozo dosseus direitos.

3. O cooperador excluido deve ser notificado da deci-

| so de exclusaoatravés de carta dirigida a si e registada ou

- também poredital publicado em qualquer jornal circular na

_ provincia da sede da Cooperativa, ou do pais no caso de ser

- desconhecido o seu paradeiro, cabendo-lhe recorrerao tribu-

: nal, o qual deve ser interposto no prazo de um ano, contado

. da data de que tome conhecimento da mesma, sob pena de

prescri¢do.

4, Decorrido o prazo referido no numeroanterior, sem a

' interposigao de recurso, ou sendo este recusado, a exclusdo

torna-se efectiva mediante termotranscrito no livro de matri-

cula e assinado pelo representante legal da Cooperativa.

ARTIGO18.°
(Extingao da qualidade de cooperador)

|. A qualidade de cooperador extingue-se:

a) Por morte, o que acarreta a transferéncia dosdirei-

tos e obrigagdes patrimoniais do cooperador

falecido para os seus herdeiros ou beneficiarios

legalmente habilitados;

6) Por incapacidadecivil nao suprida;

é) Por cessacao dos requisitos de admissao ou perma-

néncia na Cooperativa;

2. A extingao da qualidade de cooperadortorna-se efec-

| tiva mediante deliberacdo da direccao, depois de tomar

| conhecimento da ocorréncia de qualquer causa de extin-

| ¢40, sendo, entao lavrado o respectivo termo no livro de

matricula, datado e assinado pelo representante legal da

Cooperativa.

3. Caso tenha nisso interesse, qualquer herdeiro podera

requerer a sua adesdo a Cooperativa, submetendo-se as

regras estabelecidas neste estatuto e assumindo a posi¢ao do
Cooperadorfalecido. Mas nao o substitui no cargo que ocupa

num dos érgdos sociais da Cooperativa.

CAPITULOIII
Dos CorposSociais

ARTIGO 19.°

(Orgdos sociais e mandatos)

, |. Os orgaos sociais da Cooperativa sao:
a) Assembleia Geral;
5) Direccao;

¢) Conselho Fiscal.
2.0s mandatos dos membros dos érgdos sociais tem a

duragdo de dois anos, eleitos em Assembleia Geral.
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3. Em caso de vacatura do cargo, o membro designado

para preencher a vaga ficaraé apenas até a4 realizacdo da

assembleia seguinte.

4. A eleigéo dos érgaos sociais sera feita por listas de

candidaturas, indicando o lugar para que cada cooperador é

proposto para cada Orgio social, podendo haverreelei¢ao,

uma ou mais vezes.

ARTIGO 20.°
(Condicées de elegibilidade)

1. SO s&o elegiveis para titulares dos érgaos de membros

da Mesa da Assembleia Geral, da Direcgdo e do Conselho

Fiscal, os cooperadores que:

a) Se encontrem no uso de todos os seus direitos

civis e de cooperadores e nao estejam sujeitos

ao regime de liberdade condicional, nem apli-

cacdo de medidas de seguran¢a, privativas da

liberdade individual;

5) Sejam membros da Cooperativa ha pelo menos um

ano com ressalva da primeira eleicao;

c) Os eleitos que venham a estar abrangidos pelas

causas de inelegibilidade previstas na alinea

a) do n° 1, sao suspensos do seu mandato,

enquanto as mesmas durarem, sem prejuizo do

disposto no n.° 2 do artigo 26.° (dois do artigo

vinte e seis).

ARTIGO 21°
(Incompatibilidades)

1. Nenhum cooperadorfuncionéario ou colaborador pode

pertencerser eleito ou nomeado simultaneamente em mais

de um cargo nos érgios sociais ou fun¢do da cooperativa.

2. Nao podem sereleitos para o mesmo Orgao social da

Cooperativa ou ser simultaneamente titular da Direcc&o e

do Conselho Fiscal os cénjuges, as pessoas que vivam em

comunhaode facto, os parentes ou fins em linha recta e os

irmaos.

SECCAO I
Assembieia Geral

ARTIGO 22.°

(Assembleia Geral)

A Assembleia Geral é o érgao da Cooperativa, tendo

poderes para dentro dos limites legais e estatutarios, deci-

dir sobre os negécios sociais, sendo as suas deliberacGes

obrigatérias para todos os membros, ainda que ausentes ou

discordantes.

ARTIGO 23.°

(Mesa da Assembleia Geral)

1. A Mesa da Assembleia Geral é compostapor:

a) Presidente;

b) Secretario;

c) Vogal.

2. Na auséncia ou impedimento simultaneo do Presidente

e do Secretario, a Assembleia Geral elegera umpresidente e

umsecretario «Ad Hoo».
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ARTIGO 24°

(Competéncia dos membros da Mesa)

|.Compete ao Presidente da Mesa: oa

a) Convocara Assembleia Geral e dirigir 0s seus tra-

balhos; _

b) Dar posse aos membros eleitos para oS orgaos

sociais;

c) Assinar 0 termo de abertura e de encerramento do

livro de actas e rubricar as suas folhas;

d) Exercer as demais fungdes que lhe sejam confiadas

pela Assembleia.

2. Compete aosecretario:

a) Substituir o Presidente na sua auséncia ou impe-

dimento;

b) Preparar, expedir e mandarpublicar convocatorias,

informacoes, € avisos;

c) Redigir as actas e todo 0 expediente necessario as

reunides da Assembleia Geral;

d) Ler e dar seguimento adequado 4 correspondén-

cia e outros documentos enviados 4 Assembleia

Geral;

e) Dar conhecimento dasactas aos cooperadores.

3. Compete ao Vogal:

a) Substituir o Secretario na sua auséncia ou impe-

dimentos;

b) Coadjuvar o Secretario no exercicio de todas as

suas funcées;

c) Arquivar toda a documentacao respeitante a

Assembleia Geral.

ARTIGO 25.°
(Reunides)

1. AAssembleia Geral reunir-se-a ordinariamente de trés

em trés meses para a apreciacao dos relatérios e contas da

Direc¢aorelativos ao ano anterior e, de dois anospara a elei-

¢40 dos érgaos sociais.

2. A Assembleia Geral reunir-se-4 extraordinariamente

quando convocada pelo respectivo presidente, a requeri-
mentoporescrito da Direcc4o, do ConselhoFiscal, a pedido
de dois terg¢os dos cooperadores ou por forca das leis em
Vigor.

3. Por cada reuniao dos Orgaos sociais, serao sempre
lavradas actas, que seréo devidamente assinadas por todos
os membrospresentes.

4.Nas reunides da Assembleia Geral, da Direccao ou do
Conselho Fiscal, poderao participar todos ou alguns fun-
cionarios, colaboradores ou convidados, designados ou a
pedido pelos membros dos 6rgaos sociais da Cooperativa,
ou por forca da lei, mas estes nao terao direito a voto.

ARTIGO 26°

(Convocagao)

1. As reunides da Assembleia Geral serio convocadas
com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias sobre a data
prevista, por meio de cartas registadas, dirigidas aos coopera-

arenetenet emteaeeietorepeneresntenement nes
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dores ou no, ou por avisos afixadosna seq€ da Coo

por publicacéo em qualquer jornal ou semanario dent

ainda por um dos meios de telecomunicacgdes m Pde, oy

ou outros, em que deve mencionar-se na ordem de trabaine.
‘ , an

o dia, hora e local em que tera lugar a reuniao, respeita .
Ado.

-se as disposi¢des legais aplicaveis.

2. A Assembieia Geral considera-se constituidase Aho
ra

marcada estiver presentes pelo menos doistercos dos egg
peradores.

ARTIGO 27°
(votacio)

1. Cada cooperadordispde de um voto, qualquer que seja

a sua parte no capital da Cooperativa.

2. E exigida maioria qualificada de pelo menos, dois
tercos dos votos expressos na aprovagdo das matérias cons-

tantes do artigo 31.° ponto 2, deste estatuto.

ARTIGO 28.°

(Deliberacédes)

1- As deliberagdes sobre a readmiss&o de ex-cooperado-

res expulsos, em que se exige maioria, respectivamente de

dois tercos dos votos dos membrospresentes, todas as deli-

beracdes sao tomadas por maioria simples.

ARTIGO 29.°
(Competéncia da Direcgao)

A Direccao é 0 orgdo de admissao e representagao da

Cooperativa, incumbindo- lhe designadamente: ;

a} Elaborar anualmente e submeter ao parecer 0

Conselho Fiscal e a apreciacdo e aprova¢4e da

Assembleia Geral, o balango, relatorio e contas

do exercicio bem como o orgamento € 0 plano de

actividades para o ano seguinte;

6) Executar o plano de actividade anual; + nas

c) Atender as solicitagdes do Conselho Fisca

matérias da competéncia deste; a

d) Deliberar a admissAo de novos cooperadore .

sobre a aplicagao de san¢des previstas "¢

estatuto e na lei, dos

e) Velar pelo respeito da lei, do presente estatuto, a8

regulamentos internos e das delibera¢oes

Orgaos socias da Cooperativa; _ ‘vida

jf) Contratar e gerir o pessoal necessarlo aS actl

des da Cooperativa; ;

g) Representar a Cooperativa em juizo ¢ fora dele; os

h) Assinar quaisquer contratos, cheques ¢ todos 50

demais documentos necessarios4 administra¢¢

da Cooperativa; patie

i) Negociar, contratar, contrair quaisquer empre ie

mos ou financiamento com estabelecimeno a

créditos, com entidades do Estado, pessoas sl

gular oucolectivas sociedades e outras; oes

j) Representar a Cooperativa na aceitagdo de doay

ou legados; ;

k) Dar posse de terrenos agricolas ou pecuarios © 2

de terrenos, casas habitacionais para OS mein

bros da Cooperativa.
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ARTIGO 30.°
(Obrigacdes da Direcgdo perante terceiros)

I. Salvo outra indicag&o a Cooperativa so se considera

, obrigada com assinatura de dois membros da Direc¢do,na

falta ou impedimento deles poder-se-4 usar um substituto

. legal mandatado porele ou pela Assembleia Geral.

: 2. Todos os mandatos s6 sao validos, quandofeitos por
instrumentonotarial, precedida de uma acta ououtros gover-

' namentais.

SECCAO IV
Conselho Fiscal, Composicao e Competéncia

ARTIGO 31.°
(Composi¢ao do Conselho Fiscal)

O Conselho Fiscal é composto por trés membros;

Presidente — Maria Dumbo Matumbi.

Vice-presidente — Eugénia Carina Manuel de Melo.

Vogal — Rita Manuel de Melo.

Vogal — Rita Manuel de Melo.

ARTIGO 32.°

(Competéncia do Conselho Fiscal)

1. Ao Presidente do Conselho Fiscal compete dirigir,

, convocar e presidir as reuniGes e, representar o Conselho

- Fiscal.

2. Ao Secretario competetratar de todas as questéesrela-

| tivas ao expediente e elaboraras actas das reuni6es.

3. Ao vogal do Conselho Fiscal compete redigir os pare-

ceres do Conselho Fiscal e exercer quaisquer outras fungdes

| que poreste Ihe tenhamsido confiadas.

O ConselhoFiscal é 0 érgao de controlo e de fiscalizagao

| da Cooperativa incumbindo-lhe designadamente:

a) Examinar sempre que julgue conveniente,a escri-

tura de toda a documentagao da Cooperativa;

b) Verificar, quando for necessario, 0 saldo da caixa

e a existéncia de titulos e valores de qualquer

espécie, o que fara constar das respectivasactas;

c) Emitir parecer sobre o plano e as contas do exerci-

cio, 0 orcamento e o plano de actividade para o

ano seguinte.

d) Requerer a convocacao extraordinaria da Assem-

bleia Geral;

e) Verificar 0 cumprimento do presente estatuto, dos

regulamentos internos e demais lei em vigor.

ARTIGO33.°

(Reunides)

1. O ConselhoFiscal reunir-se-4 ordinariamente uma vez

por trimestre e extraordinariamente quando convocada pelo

seu presidente.

2. Os membros do Conselho Fiscal podem assistir e par-

ticipar nas reunides da Direccdo.

3. As resolucdes do Conselho Fiscal! séo tomadas por

mais de metade dos seus membros.
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ARTIGO 34°

(Reservaslegais)

1.A reserva legal destina-se a cobrir eventuais perdas de

exercicio, sendo integrada por meios liquidos e disponiveis,

e deixam de ser obrigatérias desde que atinjam um montante

igual ou superior ao valor do capital atingido pela coopera-

tiva.

2. Revertem para esta reserva no valor de cinco por cen-

tos:

a) Os excedentes anuais;

b) As jOias e outras contribuigdes se eventualmente

criadas.

ARTIGO 35.°

(Reserva para construca#o, educacdo e formagao)

AS reservas devem servir para a construcdo e repara¢ao

bem como o financiamento de obras ou projectos, limpeza

de terrenos atribuidos aos cooperadores que usufruam de

uma parcela, sendo constituido por uma participag¢ao men-

sal, a fixar anualmente pela Assembleia Geral. Outra parte

deve servir para educa¢do e formagao profissional dos coo-

peradores, e com a formac4ocultural e técnica destes, a luz

do cooperativismo e das necessidades da Cooperativa.

CAPITULO V

ARTIGO36.°

(Terreno da Cooperativa e custo dos terrenos)

O custo de cada terreno corresponde a somados seguin-

tes valores:

a) Custo de terreno e infra-estruturas;

5) Custo dos estudos e projectos;

c) Legalizacéo administrativa do terreno;

d) Encargos administrativos e financeiros com a exe-

cucdo da obra e a vedacaodoterreno.

ARTIGO 37.°

(Propriedade e forma de atribuicdo dos terrenos)

Osterrenos a construir ou agricolas e ou pecuarios, des-

tinam-se a ser atribuidos aos cooperadores em regime de

propriedade plena, através de escritura publica, de compra

e venda, a celebrar apds 0 pagamento da ultima prestacao

do valor de aquisi¢ao. Quanto a sua atribui¢do sera feita nos

termos do presente estatuto e obedecendo um regulamento

interno aprovado pela Assembleia Geral.

ARTIGO 38°
(Condicdes de posse dos terrenos)

1. Enquanto se aguarda a celebra¢gao da escritura publica

definitiva, de compra e venda durante o periodo de amorti-

zacao, o cooperador adquirente tera a posse do terreno, mas

em nome da Cooperativa, ficando adstrito 4 observancia das

disposi¢ées.

2. Estatuarias, regulamentares e das constantes no con-

trato promessa,relativamente a utilizagdo do terreno,
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3. Ocorrendoa revisdo do contrato promessa poracto ou

.
va

omissao imputavel ao cooperador adquirente, a Cooperati

teré 0 direito de exigir a imediata restitulcao da posse do

imovel.

ARTIGO 39-°
(Reembolso)

1.No caso de rescisdo do contrato promessa de compra e

venda por demissao ou exclusao do cooperador, uae havera

lugar a qualquerrestitui¢do das entregas feitas a titulo de

sinal ou principio de pagamento, salvo se o cooperador se

demitir por falta de financiamento ou por outra causa que a

Cooperativa considere atendivel.

2. Em caso de morte do cooperador podem alienar os

iméveis que tiverem adquirente quando nao lhe sobreviva

sucessor que possa ou queira ser admitido como membro da

Cooperativa, esta procedera4 restitui¢ao integral aos herdei-

ros das entregas referidas no numero anterior.

CAPITULOVI
Dissolucao e Liquidacgao da Cooperativa

ARTIGO 40-°

1. A cooperativa dissolve-se nas seguintes condi¢des:

a) Quando a Assembleia Geral Extraordinaria, con-

voca para 0 efeito, decidir pela inviabilidade de

novos empreendimentos;

5) Pela reduc¢aéo do nimero de membros em relacdo

ao minimoprevisto porlei;

c) Por decisdo judicial.

2. Depois de deliberar a dissolucdo, a Assembleia Geral
Extraordinaria deve eleger uma comissdo liquidataria nos
termos e para osefeitos previstosna lei.

ARTIGO 41°
(Destino do patriménio)

1. Uma vez dissolvida a Cooperativa,sera restituido aos
cooperadores 0 capital, devendo os bens remanescentes ser
destinados a uma cooperativa congénere, conforme delibe-
rado pela Assembleia Geral.

2. Nao havera lugar a restituigdo se 0 cooperador a que
tenha sido atribuida um imoével optar pela transferéncia da
sua posi¢ao, com os correspondentesdireitos e obrigacdes
para a cooperativa referida no nimeroanterior.

CAPITULO VII
Disposic4o Gerais e Transitérias

ARTIGO 42.°
(Alteracao do estatuto)

O presente estatuto s6 podera ser alterado por delibe-
ragao da Assembleia Geral Extraordinaria, convocada para
este fim.

ARTIGO 43°

(Omissdes)

As dlividas e omissées que existirem na interpretacdo
€ aplicacao do presente estatuto € seus regulamentos sero

AAcentcateAtstannt dncmaptemen

a

—

  

DIARIO Da REPU,
A

resolvidas pela Assembleia Geral, pela Lei das s-~ ; 1 ; on
Comerciais e demaislegislagao aplicaveis. “ledades

I5-( 16908.
—_

Dabio Comercial, Limitada

Certifico que, por escritura de 7 de Outubro de 2015
lavrada com inicio a folhas 20 do livro de notas para eSctiny

ras diversas n.° 297-A do Cartdério Notarial do Guiché Unigg
da Empresa, a cargo do Notario, Lucio Alberto Pires da
Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: — Tomé Santos Soalala Antonio, Solteiro
maior, natural de Calandula, Provincia de Malanje, residente
em Luanda, no Municipio de Viana,Bairro Incutal, casa sem

numero, que outorga neste acto comorepresentante do sey

filho menor Dario Xavier Antonio, de 14 anos de idade e

consigo convivente;

Segundo: — Nataniel Celestino Nhanguca, solteiro,

maior, natural de Calandula, Provincia de Malanje,residente

em Luanda, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro

Golfe II, Casa n.° 38, que outorga neste acto comorepresen-

tante do seu filho menor Fabio Carlos Domingos Nhangaca,

de 15 anos de idade, natural de Luanda e consigo convl-

vente;

Uma sociedade comercial por quotas que se regera nos

termos constantes do documento em anexo.

Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, &

Luanda, 8 de Outubro de 2015. — O ajudante,i/egivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

DABIO COMERCIAL, LIMITADA

ARTIGO 1° pabio
A sociedade adopta a denomina¢ao social de & de

Comercial, Limitada», com sede social na Proving de
Luanda, Municipio de Viana, Bairro Vila-Sede, Rua livre
Novembro, casa sem numero, podendo transferi-la bea

mente para qualqueroutro local doterritorio nacional, s de
como abrir filiais, sucursais, agéncias ou outras formé
representacdo dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2° do-se
A sua duracao é por tempo indeterminado, contan arti!

inicio da sua actividade, para todosos efeitos lega!s, @ P
da data da celebracdo da escritura.

ARTIGO 3,° x, de. . estagao dA sociedade tem como objecto social a pr

servigos, venda de material de escritorio e escolar, ee
cializacdo de equipamentosinformaticos, comercio 4a
€ a retalho,avicultura, agro-pecudria, industria, pesca, 58,
laria e turismo,servigos de informatica, telecomunica¢
publicidade, construgaocivil e obras publicas, consi
exploracgao florestal, comercializagao de telefones © 5

ria.
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_acessorios, transporte maritimo, camionagem, agente despa-
) chantee transitdrios, cabotagem,rent-a-car, compra e venda

de viaturas, novas ou usadase seus acessorios, vendae repa-

' ragao de veiculos automdéveis, concessionaria de material e
| pecas separadas de transporte, fabricac&o de blocose vigo-
_ tas, comercializagao de medicamentos, material cirtrgico,

1E gastavel e hospitalar, produtos quimicos e farmacéuticos,

| servi¢os de satide, plastificagaéo de documentos, decoracées,

_serigrafia, impress6es, servicos de cabeleireiro, bouti-

"que, agenciamento, comercializagao de perfumes, relacdes

_ pliblicas, pastelaria, geladaria, panificacdo, representacdes

_ comerciais e industriais, venda de gas de cozinha, desporto

: € recreacdo, meios industriais, realizacées de actividades

culturais e desportivas, manutenc&o de espacos verdes,

seguran¢ade bens patrimoniais, educa¢4o e ensino, importa-

» go € exportagdo, podendoainda dedicar-se a qualquer outro

- ramo do comércio ou industria em que os sécios acordem e

- seja permitidoporlei.

)

1

ARTIGO 4.°

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

_ Zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e

representado por 2 (duas) quotas iguais no valor nominal

- de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma,per-

' tencentes aos sécios Dario Xavier Antonio e Fabio Carlos

Domingos Nhangaca,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 dele no

_ quiser fazer uso.

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

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

i sivamente, incumbe a Fernando Manuel Pascoal, que fica

_ desde ja nomeado gerente, com dispensa de cau¢ao, bas-

' tando | (uma) assinatura do gerente para obrigar validamente

; a Sociedade.

2. O gerente podera delegar num dos sdcios ou mesmo

em pessoa estranha a sociedade parte dos seus poderes de

' geréncia, conferindopara o efeito o respectivo mandato.

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

! € contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,tais

_ como letras de favor, fianga, abonagdes ou actos seme-

» thantes.

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 nado pres-

creva formalidades especiais de comunica¢ao. Se qualquer

dos sdécios estiver ausente da sede social, a comunica¢ao

devera ser feita com tempo suficiente para que possa com-

parecer.

19795

ARTIGO8.°

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-

¢ao das suas quotas, e em igual proporgdo serao suportadas

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedade nao se 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 todosrepre-

sente, enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sdécios e nos

demais casos legais, todos os sécios serao liquidatarios e a

liquidac4oe partilha verificar-se-4 como acordarem.Nafalta

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

licitado em globo, com a obrigacao do pagamento do pas-

sivo e adjudicado ao sdcio que melhor prego oferecer, em

igualdade de condicées.

ARTIGO 11.°

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer sécio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

ARTIGO12.°

Para todas as questdes 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 renuncia a qualquer

outro.

ARTIGO 13.°

Os anos sociais serao os civis e os balancos serio dados

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

de Marco imediato.

ARTIGO 14.°

No omisso regularao as delibera¢Ges sociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciais, e demais legislagao aplicavel.

(15-16912-L02)

 

Inga Rose, Limitada

Certifico que, por escritura de 8 de Outubro de 2015,

lavrada com inicio a folhas 77 do livro de notas para escritu-

ras diversas n.° 429 do Cartorio Notarial do Guiché Unico da

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

Licenciado emDireito, foi constituida entre:

Primeiro: — Berta Conde Coelho Rodrigues, solteira,

maior, natural do Sambizanga, Provincia de Luanda,resi-

dente em Luanda,no Distrito Urbano do Sambizanga, Bairro

e Avenida Comandante Valodia, Prédio n.° 8! B, 6.° andar,

Apartamento n.° 2;
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Segundo: — Christian Papy Bin Issa, solteiro, maior,

natural de Kinshasa, Republica Democratica ue Congo, resi-

dente em Luanda, no Municipio de Luanda,Distrito Unban

do Sambizanga, Bairro e Avenida Comandante Valodia,

Prédio n.° 81 B, 6.° andar, Apartamento n.° 2; .

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, 8 de Outubro de 2015. — O ajudante, ilegivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

INGA ROSE, LIMITADA

ARTIGO 1°

A sociedade adopta a denominagao social de «Inga

Rose, Limitada», com sede social na Provincia de

Luanda, Municipio de Luanda, Distrito Urbano e Bairro

do Sambizanga, na Avenida Comandante Valddia, n.° 81,

podendotransferi-la livremente para qualqueroutro local do

territorio nacional, bem comoabrir filiais, sucursais, agén-

cias ou outras formas de representagao 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 celebragao da escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestacdo de ser-

vigos, incluindo no sector petrolifero, comércio a grosso e

a retalho, moda e confeccées, industria, pesca, hotelaria e

turismo, informatica, telecomunicagées, publicidade, cons-

trugao civil e obras publicas, consultoria, exploracdoflorestal,

comercializacado de telefones e seus acessdrios, transporte

maritimo, camionagem, agente despachante e transitarios,

cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas

ou usadas e seus acessdrios, venda e reparacdo de veiculos

automoveis, concessionaria de material e pecas separadas de

transporte, fabricacdo de blocos e vigotas, comercializacao

de medicamentos, material cirirgico, gastavel e hospita-

lar, produtos quimicos e farmacéuticos, servicos de saude,

plastificacéo de documentos, venda de material de escrité-
rio e escolar, decoragées, serigrafia, impressées, servicos de
cabeleireiro, boutique, agenciamento, comercializacdéo de
perfumes, relacdes publicas, pastelaria, geladaria, panifica-
¢40, representacdes comerciais e industriais, venda de gas
de cozinha, desporto e recreac4o, meios industriais, realiza-

ges de actividades culturais e desportivas, manutencdo de
espacos verdes, seguranga de bens patrimoniais, educacao e
ensino, importa¢4o e exportac4o, podendo ainda dedicar-se
a qualquer outro ramo do comércio ou industria em que os
Socios acordem € seja permitido porlei.

DIARIO DA ,ty

ARTIGO 4°

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido na

sentado por 2 (duas) quotas, sendo I (uma) quota oe

nominal de Kz: 51.000,00 (cinquenta e um mil Kwan

pertencente a sOcia Berta Conde Coelho Rodrigue as

quota no valor nominal de Kz: 49.000,00 (quaren
fa e No

: — . V

mil kwanzas), pertencente ao socio Christian Papy Bin Ie
a

respectivamente.

y

Ss, & OUtr,

ARTIGO 5.°

A cessdo de quotas a estranhos fica dependente do con.

sentimento da sociedade,a qual é sempre reservado 0 diteity
de preferéncia, deferido aos sécios se a sociedade dele nig

quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

1. A geréncia e representagdo da sociedade, em todosos

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

vamente, incumbe a sécia Berta Conde Coelho Rodrigues,

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

bastando | (uma) assinatura da gerente para obrigarvalida-

mente a sociedade.

2. A gerente poderd delegar num dos sdécios ou mesmo

em pessoa estranha 4 sociedade parte dos seus poderes de

geréncia, conferindo para 0 efeito o respectivo mandato.

3. Fica vedado a gerente obrigar a sociedade em actos¢

contratos estranhos aos negdécios sociais da sociedade, tals

comoletras de favor, fianca, abonacdes ou actos semelhantes.

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serio convocadas por simples

cartas registadas, dirigidas aos sécios com, pelo menos,

30 (trinta) dias de antecedéncia, isto quandoa lei nao Pe

creva formalidades especiais de comunicacao. Se qualque
re . . ica ao

dos sOcios estiver ausente da sede social, a comun g
, : : com-devera ser feita com tempo suficiente para que possa

parecer.

ARTIGO 8.° ;

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a pe

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serio divididos pelos séctos na Pa

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

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.° 7

A sociedadenaose dissolvera por morte ou impediment

de qualquer dos sdécios, continuando a sua existéncia ~ :

sobrevivo e herdeiros ou representantes do socio falecido ©

interdito, devendo estes nomear um que a todos represent®,

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sdcios © nos

demais casos legais, todos os sécios serao liquidatarios ea

liquidacoe partilha verificar-se-4 como acordarem. Na fale

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

licitado em globo, com a obrigacao do pagamento do pas”
sivo e adjudicado ao sdcio que melhor prego ofereces, em

igualdade de condicées.
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) ARTIGO 11°
« Asociedadereserva-se o direito de amortizar a quota de
o, qualquer sécio, quando sobreelarecaia arresto, penhora ou

) | providéncia cautelar.
,

Limitada», com sede e principal estabelecimento no

Huambo,Bairro Capango, podendo,no entanto,abrirfiltais,

agéncias, sucursais ou outras formas de representa¢4o social

em qualquerparte do territorio angolano ou noestrangeiro.

ARTIGO 2.°

A sua durag&o é por tempo indeterminado, contando-se

0 seu inicio para todos os efeitos legais a partir da data da

presente escritura.

a ARTIGO 12°
| Para todas as questdes emergentes do presente contrato,
4, | quer entre os sOcios, seus herdeiros ou representantes, quer

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

Comarca de Luanda, com expressa rentincia a qualquer
i ARTIGO 3.°
: outro. . wa a :

. O seu objecto social é 0 comércio geral misto a grosso,

4 ARTIGO 13.° prestacfo de servico, construgdo civil, obras publicas e
Os anossociais serao os civis e os balancos serao dados

em 3! de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31

de Margo imediato.

particulares, industria transformadora e extractiva, jardina-

gem e limpeza, transporte de passageiros e de mercadorias

diversas, educagdo e ensino, hotelaria e turismo, comércio

ARTIGO 14.° por vias normais, por via online em toda a angola, servicos

No omisso regular&o as deliberacGes sociais, as dispo- publicitarios, servicos recreativos, desportivos e culturais,

sigdes da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das _servicos de recauchutagem, escola de conducdo, servicos

_ Sociedades Comerciais, e demaislegisla¢ao aplicavel. de assisténcia médica e medicamentosa, decora¢gGes, rent-

(15-16913-L02) —-a-car, escritério de representa¢des, organizacao de eventos,

promogées, saléo de beleza, musico- cultural, gindsio de

fisio-culturismo e ginastica, consultoria, prospec¢4o, explo-

ragdo e comércio de minério, importagéo e exportacdo,

Certifico que, por escritura de 30 de Agosto de 2012, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo de activi-

_ com infcio a folhas 91, verso, a folhas 92, verso, do livro dade, em que os sdcios acordem e seja permitido porlei.

_ de notas n.° 85-A, para escrituras diversas do 1.° Cartorio
; Notarial com o mesmo nome, a cargo de Moisés Kassoma,
Mestre em Direito, Notario do referido Cartorio, perante

' mim, Jerénimo Relégio N’Gunza, Notario-Adjunto do res-

| pectivo Cartério compareceram comooutorgantes:

 

Anténio, Manuel, Domingos & Joao, Limitada

ARTIGO 4.°

O capital social € de Kz: 1.000.000,00, (um milhao

de kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, divi-

dido e representado pelos sdécios em quatro quotas iguais

Primeiro: — Jodo Mbule dos Santos. solteiro, maior da forma seguinte: uma quota igual e no valor nominal de
r 2 > > . .

~ natural do Huambo: Kz: 250.000,00, (duzentos e cinquenta mil kwanzas), para

Segundo: — Antonio Chimbanda Francisco, solteiro, os sdcios Antonio Chimbanda Francisco, Joao Mbule dos

- maior. natural do Huambo: Santos, Domingos Chinhungulo Gola e Manuel Quintas,
i 3 3

Terceiro: — Manuel Quintas, solteiro, maior, natural de respectivamente.

, Camacupa; ARTIGO 5°
Quarto: — Domingos Chinhungulo Gola, solteiro, O capital social podera ser aumentado pordeliberacao da

Assembleia Geral e 0 aumento sera dividido pelos sécios na

propor¢ao das suas quotas ou na forma comosevier acordar.

; maior, natural do Huambo.

Os outorgantes residem habitualmente nesta cidade do

Huambo;

Foi constituida uma sociedade por quotas de respon- ARTIGO6°

; sabilidade limitada, sob a denominac&o de «Antdnio, A cessdo de quotasentre sdciosé livre, mas quandofeita

Manuel, Domingos & Jodo, Limitada», coma sigla«AMDJ, a pessoas estranhas 4 sociedade,fica dependente do consen-

Limitada», com sede no Huambo; timento desta a obter por acordo entre os sdécios.

Esta conforme. ARTIGO 7°

1.° Cartério Notarial da Comarca do Huambo,aos !1 deRel A geréncia e administra¢do da sociedade em todos seus
' __ Brigg i “ONL eldgio = . :
sere de 2012. O Notario-Adjunto, Jeronimo ° actos e contratos, em juizo e fora dele activa e passivamente

unza.
serao exercidas pelos sdcios Ant6nio ChimbandaFrancisco

e Joao Mbule dos Santos, que desde ja ficam nomeados

gerentes, bastando a sua assinatura para obrigar validamente

ESTATUTO DA SOCIEDADE DENOMINADA a sociedade.

ANTONIO, MANUEL, DOMINGOS & JOAO, 1. Os sdcios-gerentes poderao delegar noutros sécios ou

LIMITADA em pessoasestranhas a sociedade parte de poderes ou todos

ARTIGO 1.° os poderes de geréncia ora the conferido outorgando para o

A sociedade adopta a denominagio de «Antdnio,  efeitoo respectivo mandato competente em nomedasocie-

Manuel, Domingos & Joao, Limitada», com sigla «AMDJ, dade.
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2. E proibido aos socios-gerentes ¢m obrigar a socie-

dade em actos e contratos estranhos aos negocios socials

tais como avales, fiancas, abona¢des ou documentos seme-

lhantes.

ARTIGO 8.°

As Assembleias Gerais quando a lei nao prescreve for-

malidades especiais para sua convocagao,serao convocadas

pela geréncia por cartas registadas, dirigidas aos outros

sécios com pelo menos quinze dias de antecedéncia.

ARTIGO 9.°

Os lucros liquidos, durante 0 exercicio econdmico,

depois de deduzida a percentagem de 5%, para o fundo de

reserva legal e social, serao divididos pelos sécios na pro-

porcao das suas quotas bem comoas perdasse as houver.

ARTIGO10.°

A sociedade nao se dissolvera por morte ou interdi¢ao

de qualquer dos socios, continuara com os sobrevivos ou

capazes e com os herdeiros do sdcio falecido ou interdito

devendo estes nomear um que a todos represente enquanto a

quota permanecerindivisa na sociedade.

ARTIGO I1.°

Os anos sociais serdo os civis e os balangos serdo dados

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo estar aprovados

e assinadosaté fins de Marco imediato a que disserrespeito.

ARTIGO 12.°

No omisso regularao as deliberagGes sociais e as disposi-

ges da Lei das Sociedades, vigentes em Angola.

(15-16922-L13)

 

Grupo Kimbalasa (SU), Limitada

Leandra Augusto Sumbo de Almeida Gomes,Licenciada
em Direito, Conservadora de 2.2 Classe da Conservatéria do
Registo Comercial de Luanda, 2.7 Seccao do Guiché Unico
da Empresa — ANIFIL.

Satisfazendo ao que me foi requerido em peticdo apre-
sentada sob o n.° 8, do livro-didrio de 6 de Outubro do
corrente ano, a qual fica arquivada nessa Conservatoria.

Certifico que Adriano dos Martires Miguel Simao,
casado com Ana Sofia Domingos Antonio Simao, sob o
regime de comunhdo de adquiridos, residente habitual-
mente em Luanda,Distrito Urbano do Sambizanga, Bairro
Operario, Rua do Alameda Manuel Van-Dtinem, Prédio
n.° 303, 2.° andar, constituiu uma sociedade unipessoal por
quotas denominada «Grupo Kimbalasa (SU), Limitada»,
com sede em Luanda, Distrito Urbano do Sambizanga,
Bairro Operario, Prédio n.° 303, 2.° andar A, registada sob 06 .
n.° 1110/15, que se vai reger nos termos constantes do docu-
mento em anexo,

Esta conforme.

Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, 2.3 Secciio
do Guiché Unico da Empresa —ANIF]L, em Luanda, aos 6 de
Outubro de 2015. —O ajudante,ilegivel

os

DIARIO DA REpiip, :
Ica

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
GRUPO KIMBALASA(SU), LIMITAD,

ARTIGO1.°

(Denominacao e sede)

Asociedade adopta a denominacao de «Grupo Kit

(SU), Limitada», com sede social na Provincia de Luan4

Municipio de Luanda, Distrito Urbano do Sambizan °

Bairro Operario, Prédio n.° 303, 2.° andar, podendo iy
feri-la livremente para qualquer outro local do tettitori
nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agEncias oy
outras formas de representagao dentro e fora do Pais.

ARTIGO2.°

(Duracdo)

A sua duragao € por tempo indeterminado,contando-se9

inicio da sua actividade, para todososefeitos legais, a partir

do respectivo registo.

ARTIGO3.°
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a impressdo gra-

fica, serigrafia, estidios fotograficos e cinematograficos,

cyber café, comércio geral a grosso e a retalho, constru-

ao civil, prestacfo de servigos, representacdo de firmas

e de marcas, hotelaria e turismo, industria, pescas, explo-

racéo de inertes e de madeira, agro-pecuaria, informatica,

telecomunicagdes, construgao civil e obras publicas,fisca-

lizagdo de obras, saneamento basico, moda e confec¢ées,

transporte, maritimo, aéreo e terrestre de passageiros ou de

mercadorias, camionagem, transitarios, oficina auto, assis-

téncia técnica, comercializagao de petrdleo e lubrificantes,

exploracao de bombas de combustiveis, farmacia, servicos

de satide, perfumaria, agenciamento de viagens, relacoes

publicas, pastelaria e panificacdo, exploracao de parques
de diversdes, realizac&o de espectaculosculturais, recreat-

vos e desportivos, exploracdo mineira, estagdo de servicgoss

representacdes comerciais, serralharia, carpintaria, venda de

aluminio, cultura e ensino geral, seguranga de bens paltr
moniais, importacdo e exportac4o, podendo ainda dedicar-s¢

a qualquer outro ramo do comércio ou industria em que 0

socio acorde e seja permitido porlei.

ARTIGO 4°
(Capital)

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

zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por

| (uma) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mill
ey . artireskwanzas), pertencente ao sdcio-tinico Adriano dos Mart

Miguel Simao.

ARTIGO 5.°

(Cessio de quotas)

. . at 1aA cess4o da quota implica a saida do socio cedente OF

transformagao da mesma em sociedade pluripessoal.

ARTIGO 6.°

(Geréncia)

ne 1: . os|. A geréncia e administracdo da sociedade, em todos

seus actos € contratos, em juizo e fora dele, activa © pas
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: sivamente, incumbem ao sécio-tnico Adriano dos Martires

_ Miguel Simao.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos
_ e contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,tais
comoletras de favor, fianga, abonacées ou actos semelhantes.

3. O sdcio-tinico poderd nomearpessoa estranha 4 socie-
_ dade para assumir as fungées de geréncia.

ARTIGO 7.°
(Decisées)

As decisdes do sécio-tnico de naturezaigual as delibera-
goes da Assembleia Geral deverdoser registadas em acta por

/ ele assinadas e mantidas em livro deactas.

ARTIGO 8.°
(Dissolucao)

A sociedade nao se dissolvera por morte ou impedi-

/ mento do sdécio-tinico, continuando a sua existéncia com o

_ sobrevivo e herdeiros ou representantes do socio falecido ou

| interdito, devendo estes nomear um quea todos represente,

enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 9.°
(Liquidagao)

A liquidacao da sociedade far-se-a nos termos da Lei das

- Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.°

(Balangos)

Os anos sociais sero os civis e os balancos serio dados

_ em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 3]

_ de Marco imediato.

ARTIGO il.®

(Omisso)

No omisso regularaoas deliberagées sociais, as disposigdes

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

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

(15-16807-L03)

 

Cooperativa Agro-Pecudria Comandante-Gika,

S.C.R.L.

Certifico que, com inicio a folhas 76, do livro de notas

para escrituras diversas n.° 2-A, deste Cartorio Notarial, se

encontra lavrada e registada a escritura com 0 seguinte teor:

Constituigéo da «Cooperativa Agro-Pecuaria Coman-

} dante-Gika, S.C.R.L.».

Certifico que, no dia 7 de Setembro de 2015, em Caxito

e no Cartério Notarial do Bengo, sito no SIAC de Caxito,

perante mim, Licenciado Lazaro Catito, respectivo Notario,

compareceram a outorgar:

Primeiro; — Manuel Domingos Bezerra Grande,

casado, natural do Bula-Atumba, residente em Luanda,

Bairro Cassenda, Rua 4, Casa n.° 28-B, zona 6, titular do

B.J n.°.000194193B0031, emitido pela D.N.I.C.C, aos 27

de Abril de 2010;
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Segundo: — Serrano Adriano, solteiro, maior, natural

do Bula-Atumba, residente em Luanda, Bairro do Kilamba-

Kiaxi, Casa n.° 64, titular do B.I n.° 000447302B0030,

emitido pela D.N.I.C.C, aos 11 de Janeiro de 2013;

Terceiro: — Jalio Domingos,solteiro, maior, natural do

Bula-Atumba, residente no Bengo, Bairro Kingonga, casa

sem numero, titular do B.J n.° 001212336B0033, emitido

pela D.N.I.C.C, aos 2 de Junho de 2014;

Quarto: — Antdénio Ebo Rodrigues Kuimbata, sol-

teiro, maior, natural do Bula-Atumba, residente em Luanda,

Bairro Cazenga, casa sem numero, Zona 18,titular do B.I

n.° 000545000B0030, emitido pela D.N.I.C.C, aos 19 de

Julho de 2013;

Quinto: — Gomes Jodo,solteiro, maior, natural do Bula-

Atumba, residente em Luanda, Bairro Cazenga, RuaGuimaraes

n.° 836, Zona 18,titular do B.I n.° 000117676BO017, emitido

pela D.N.I.C.C, aos 3 de Junho de 2014;

Sexto: — Domingos Carlos, solteiro, maior, natural do

Bula-Atumba,residente em Luanda, Bairro Camama, Rua do

Chimbicado,Casa n.°42,titular do B.I n.° 000534660B0031,

emitido pela D.N.I.C.C, aos 8 de Novembro de 2011;

Sétimo: — RaimundoFrancisco, solteiro, maior, natural do

Bula-Atumba,residente em Luanda, Bairro Golfe 2, Casa n.° 164,

Zona 27, Subzona 1, titular do B.I n.° 000297289B0036,

emitido pela D.N.I.C.C, aos 15 de Fevereiro de 2012;

Oitavo: — Pascoal Bezerra Grande, solteiro, maior,

natural do Bula-Atumba, residente em Luanda, Bairro

Cazenga, casa sem numero, Zona 18, titular do

B.I n.° 000286848B0036, emitido pela D.N.I.C.C, aos 28

de Novembro de 2000;

Nono: — Domingos Zua, solteiro, maior, natural do

Bula-Atumba, residente no Bengo, Bairro Quimaria Dande,

casa sem numero,titular do B.I n.° 000277153BO0031, emi-

tido pela D.N.I.C.C, aos 13 de Fevereiro de 2007;

Décimo: — José Adriano Ebo, solteiro, maior, natu-

ral do Bula~-Atumba, residente em Luanda, Municipio de

Viana, Bairro Sapu, casa sem numero, titular do

B.I n.° 002419503B0037, emitido pela D.N.I.C.C, aos 31

de Outubro de 2006;

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibi-

¢ao dos seus referidos bilhetes de identidade, a qualidade

e a Suficiéncia dos seus poderes, pela Acta da Assembleia

Constituinte, datada de 22 de Janeiro de 2015.

E pelos outorgantes foi dito:

Que, pela presente escritura, é constituida uma Socie-

dade Cooperativa de Responsabilidade Limitada, que

adopta a denominagdo de «Cooperativa Agro-Pecudria

Comandante Gika, S.C.R.L», com sede na Provincia do

Bengo, Municipio do Bula-Atumba, Comuna Sede, Bairro

Quiambata, com o capital social ja integralmente subscrito e

realizado em dinheiro no valor nominal de Kz: 100.000.00

(cem mil kwanzas).
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Quea sobredita sociedade Cooperativase ira reger pelos

estatutos constantes de um documento complementar, devi-

damente articulado e elaborado em separado nos termos do

n.° 2 do artigo 78.° do Codigo do Notariado, com a redac-

cdo que the foi dada pelo artigo 55.° da Lei n.° 1/97, de 17

de Janeiro, Lei da Simplificagéo e Modernizacdo dos Actos

Notariais, que fica a fazer parte integrante desta escritura,

cujo contetido os outorgantes declararam conhecer e aceitar,

pelo que dispensam asualeitura.

Assim o disseram e outorgaram.

Arquivo:

a) O certificado de admissibilidade da firma adop-

tada, emitido pelo Ficheiro Central das Denomi-

nac6es Sociais em Luanda, aos 18 de Agosto de

2015;

b) O documento complementar a que acima se alude;

c) A Acta da Assembleia Constituinte datada de 22 de

Janeiro de 2015.

Aos outorgantes e na presenca simultanea dos mesmos,

fiz em voz alta a leitura desta escritura, a explicacdo do seu

conteido e a adverténcia da obrigagdo de ser requerido o

registo deste acto no prazo de 90 dias a contardesta data. - O

Notario, Lazaro Catito.

ESTATUTO DA COOPERATIVA
AGRO-PECUARIA COMANDANTE-GIKA,S.C.R.L.

CAPITULO I
Da denominacao, Sede, Ramode Actividade e Durac4o

da Cooperativa

ARTIGO 1.°

(Denominacio)

A Cooperativa adopta a denominacao de «Cooperativa
Agro-Pecuaria, Comandante-Gika».

ARTIGO 2°
(Sede social)

Tem a sua sede no Bairro Quiambata na comuna Sede
Municipio do Bula-Atumba, Provincia do Bengo, podendo
abrir filiais ou quaisquer outras formas de representac4o de
acordo com os objectivos da sociedade.

ARTIGO 3°
(Ramo de actividades)

A Cooperativa tem como objecto o ramo agro-pecuaria
artesanal, mecanizada, Cultivo, a transportacdo, distribuicdo
a transformacao dos produtos agro-pecuarios e seus deriva-
dos, ensino e exploracdo florestal.

ARTIGO 42

(Duracaa)

A sua duracao € por tempo indeterminado, € 0inicitar-se-4 »€0 Inicio con-para todosefeitos legais a partir da data da escritura

o™

DIARIO DA REPUBLg
A

CAPITULO II

ARTIGO 5.°

(Capital social)

1. O seu capital social é de Kz: 100.000,09
kwanzas).

2. O seu capital social podera ser aumentado de
com as exigéncias da Cooperativa.

(cem mil

aCOrdy

CAPITULO III

ARTIGO 6.°

(Jéias e quotas)

A Cooperativa exigira aos sécios a realizacdo de uma
joia de admissdo, pagavel de umaso vez emtrés prestacdes,

2. O montante das joias € destinado a cobrir o fundo de
reservas da Cooperativa.

ARTIGO 7.°

(Quotas)

1. Todos os sdcios da Cooperativa pagaraéo uma quota

mensal num valor a determinar em Assembleia Geral da

Cooperativa.

2. Os valores pagos como quota mensal serao deposi-

tados numaconta a ser aberto no Banco Sol ou BPCpelos

membros dos 6rgaos sociais a indicar.

CAPITULO IV
Orgaos Sociais da Cooperativa

ARTIGO 8.°

(Orgaos sociais)

1. Sdo orgdos da Cooperativa os seguintes:

a)Assembleia Geral;

b) Direcgdo Executiva;

c) Conselho Fiscal.
2, A Assembleia Geral podera eventualmente criar outros

Orgaos necessdrios para o seu bom funcionamento.

ARTIGO 9.°

(Eleicdo dos membros dos 6rgiossociais)
, . ok . 0s

1. Os membrosdos érgiossociais sao eleitos de entre

socios por um periodo de dois anos.
:

at j e2. Em todosos org&os da Cooperativa 0 respective pr
dente tera voto de qualidade.

si-

ARTIGO 10.°

(Assembleia Geral)

esta-

tiva

1. AAssembleia Geral é 0 érgdo supremo da Coo .
sendoas suas deliberacSes, tomadasnos termoslegals c

tutarios, obrigatérias para os restantes orgdos da Cooper

€ para os seus membros,
2. Participam na Assembleia Geral todos 0S S°

pleno gozo dosseusdireitos, ‘arias
3. A Assembleia Geral reunir-se-4 em sess0es ordinér™

€ extraordindrias. A Assembleia Geral ordinaria reunit-s~
obrigatoriamente duas vezes em cada ano.

4. A Assembleia Geral extraordindria reunir-se-4 1Convocada pelo seu presidente, por sua iniciativa, 4 Pp '
da Direcgo ou do Conselho Fiscal ou a requeriment
pelo menos, 40% dos sOcios da Cooperativa.

cios n°

yandoq Jo



en

 

If] SERIE — N.° 200 — DE 15 DE OUTUBRO DE 2015

5. A Mesa da Assembleia Geralé constituida por um pre-
sidente, um vice-presidente e um secretario.

| 6. A Assembleia Geral 6 convocada pelo Presidente da
- Mesa com, pelo menos, 15 dias de antecedéncia. A convo-

catoria deve conter a ordem de trabalhos, bem comoo dia, a
hora e o local da reuniao.

7. A Assembleia Geral reunir-se-4 na hora marcada na
_ convocatéria se metade dos sécios estiverem presentes A

| reunido com direito de voto ou seus representantes.

8. Se metade dos sdécios nao estiverem presentes depois

_ de duas horas marcada na convocatoria, a assembleia reunir-

| -se-4 com o numero de sécios presentes.

\ ARTIGOI1.°

(Competéncias da Assembleia Geral)

E da competéncia exclusiva da Assembleia Geral:

a) Eleger e destituir os membros dos érg4os da Coo-

perativa;

5) Apreciar e votar anualmente sobre o relatério de

gestao e as contas do exercicio, bem como o

parecerfiscal;

c) Apreciar as demonstracées financeiras quando as

houver;

d) Apreciar e votar sobre 0 orgamento e o plano de

actividades para 0 exercicio seguinte;

e) Determinar a remuneracéo dos membros dos

org4os directivos fiscal;

J) Alterar os estatutos, bem como aprovara alterar os

regulamentosinternos;

g) Aprovar a fusao ou ciséo da Cooperativa;

h) Aprovar a dissolugao da Cooperativa;

i) Deliberar sobre a exclusdo de sécios e sobre a desti-

tuig&o da Direccao e do ConselhoFiscal.

ARTIGO12.°
(Votacdo)

1. Nas Assembleias Gerais da Cooperativa, cada sdcio

tera um voto, qualquer que seja a sua participagao no capi-

tal social.

2. Sera necessdrio uma maioria qualificada de pelo

menos, dois tergos dos votos expressos na aprova¢ao das

matérias constantes da alineas g), h), e i), do artigo 11.° deste

estatuto.

ARTIGO 13.°
(Voto por correspondéncia)

E admitido o voto por correspondéncia sob a condi¢ao

de o seu sentido ser expressamente indicada em relagao aos

pontos da ordemde trabalhos e com a assinatura do sécio

autenticada.

ARTIGO 14.°
(Voto por representacio)

1. E admitido o voto por representacdo, devendo o man-

dato, apenas atribuivel a outro sdcio ou a membro familiar

maior do mandante que com ele coabite, constar de docu-

mento escrito dirigido ao Presidente da Mesa da Assembleia
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Geral, com a assinatura do mandante reconhecida nos ter-

mosdalei.

2. Cada sdcio podera representar dois outros membros

da Cooperativa.

ARTIGO 15.°
(Direcgdo Executiva)

A Direc¢ao Executiva é composta por um presidente, um

vice-presidente e um Secretario.

ARTIGO 16.°

(Competéncia da Direccao Executiva)

A Direccdo Executiva é 0 Orgdo Executivo de represen-

tagao da Cooperativa, incumbindo-lhe designadamente:

a) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do

Conselho Fiscal e a apreciacéo e aprovacdo da

Assembleia Geral 0 relatorio de gest&o e as con-

tas do exercicio, bem como o plano deactivida-

des e o orgamento para 0 ano seguinte;

5) Executar o plano de actividade anual;

c) Atenderas solicitagées do Conselho Fiscal;

d) Deliberar sobre admissao de novos socios e sobre

a aplicagao de sancées previstas nestes estatutos;

e) Velar sobre o respeito da lei, dos estatutos, dos

regulamentos internos e das deliberacdes dos

orgdos da Cooperativa;

J) Contratar e gerir o pessoal necessario a actividades

da Cooperativa;

g) Representar a Cooperativa em juizo e fora dele;

A) Escriturar os livros, nos termos dalei;

i) Praticar os actos necessarios de defesa dosinteres-

ses da Cooperativa e dos sdécios bem comoa sal-

vaguarda dos principios de associativismo em

tudo que nao consta das suas competéncias.

ARTIGO 17°
(Reunides da Direccaio Executiva)

1. A Direcgao Executiva reunir-se-a ordinariamente pelo

menos umavez por més, e convocadapelo presidente.

2. A Direc¢do reunir-se-4 extraordinariamente sempre

que o presidente o convoque, por sua iniciativa ou a pedido

da maioria dos seus membrosefectivos.

3. A Direccao so podera tomar deliberagées com a pre-

sencga de mais de metade dos seus membrosefectivos.

ARTIGO18.°
(Forma de obrigar a Cooperativa)

A Cooperativa fica obrigada com as assinaturas con-

juntas de trés membros da direcgao, salvo quanto as actas

e mero expediente, em que basta a assinatura de um deles.

ARTIGO 19.°
(Poderes de representacao e gestao)

A Direc¢ao Executiva delegar poderes de representacdo

e administragao para a pratica de certos actos ou de certas

categorias de actos em qualquer dos sdcios ou noutros man-

datarios.
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ARTIGO20.°
(Conselho Fiscal)

1. O Conselho Fiscal é constituido por um presidente um

vice-presidente e um Secretario.
.

2. O Conselho Fiscal pode ser assessorado por um revi-

sor oficial de contas ou por uma sociedade de revisores

oficiais de contas.

ARTIGO 21.°

(Competéncia do Conselho Fiscal)

O Conselho Fiscal é 0 érgao de controloe fiscalizagao da

Cooperativa incumbindo-Ihe, designadamente:

a) Examinar, sempre que o julgar conveniente, a

escrita e toda a documentacao da Cooperativa;

b) Verificar, quando o entenda como necessaria, 0

saldo da caixa e a existéncia de titulo e valores

de qualquer espécie, o que fara constar respec-

tivas actas;

c) Elaborarrelatorio sobre a acgaofiscalizadora exer-

cida durante o ano e emitir parecer relativamente

o relatorio de gestao e as contas do exercicio,

plano de actividades e o or¢amento para o ano

seguinte;

d) Requerer a convocac4o extraordinaria da Assem-

bleia Geral, nos termos do n.° 3 do artigo 10.°;

e) Verificar o cumprimento do estatuto e dalei.

ARTIGO 222
(Reuniées)

1. O Conselho Fiscal retine-se ordinariamente, pelo

menos, uma vez por trimestre, quando o presidente o con-
vocar;

2. O Conselho Fiscal retine-se extraordinariamente sem-
pre que o presidente o convocar, por sua iniciativa ou a
pedido da maioria dos sécios;

3. Os membros do Conselho Fiscal podem participar nas
reunides de direc¢ao se forem convocadosparatal.

ARTIGO 23°

(Quérum)

O Conselho Fiscal s6 podera tomar deliberacdo com a
presenga de dois dos seus membros.

ARTIGO 24°
(Incompatibilidade)

1, Nenhum socio pode ser simultaneamente membro da
Mesa da Assembleia Geral, da Direcc4o, ou do Conselho
Fiscal.

2. Na&o podemsereleitos para o mesmo Orgao social os
conjuges € as pessoas que vivam em unido de facto

CAPITULO IV
Responsabilidades dos sécios

ARTIGO 25°
(Limites de responsabilidades)

A responsabilidade dos sécios é limita
'

da ao montancapital social subscrito,
me

os

DIARIO DA REPUB.
A

ARTIGO 26.°

(Demiss4o)

1. Os sdcios podemsolicitar a suaretirada no fj
aos : , : Mde Cad

exercicio social, com um pré-aviso de 30 dias se a>1 : M prejy;
da responsabilidade pelo cumprimento das a ahs ‘Wig

ne : Ti acs
como sdcio da Cooperativa. SACGes

2. Ao socio que pede a sua retirada, serg restitu;
prazo de um ano o valor dostitulos de Capital rea
segundo o seu valor nominal.

do no

lizady

3, O valor nominal referido no numeroanterior nao bene.

ficiaria de juros a que tiver direito relativamente ao Ultimo
ano de exercicio social.

ARTIGO 27.°

(Excluso)

1. Os sécios podem ser excluidos por deliberacdo da
Assembleia Geral.

2. A exclusdo tera de ser fundada em violagao grave e

culposa dos estatutos ou dos seus regulamentosinternos.

3. A exclusdo sera precedida de processo escrito, 0 qual

constem a indicac&o das infraccdes, a sua qualificagdo,a

prova produzida, a defesa do arguido e a proposta deaplica-

cao da medida de exclusdo.

4. A exclusio deve ser deliberada no prazo maximo de

um ano a partir da data em que alguns dos membros da

Direcg4o tomou conhecimento do facto que a permite.

ARTIGO 28.°
(Outras sancdes)

1. Podemser aplicadas aos sdcios as seguintes sangoes:

a) Admoestacao registada;

5) Multa;

c) Suspensao temporaria de direitos;

d) Perda de mandato.

2. A aplicac&o de qualquer sanc&o sera sempre

de processo nostermos do disposto no artigo anterior.

3. A aplicagdéo das sancées referida na alinea a),a

c) do numero um compete a Direcgao com admissibilid® ‘

de recurso para Assembleia Geral, a qual compete deliber?
quanto a perda de mandato.

precedida

CAPITULO V
Reservas e Distribuicdo de Excedentes

ARTIGO 29.°

(Exercicio social) - ward

O exercicio social inicia no dia 1 de Janeiro ¢ termin?
a 31 de Dezembro de cada ano.

ARTIGO 30.°

(Reserva legal)

1, A Cooperativa constituira um fundo de
destinada a cobrir eventuais perdas de exercicio.

2. Revertem para esta reserva, a propor¢ao que for
minada, pela Assembleia Geral, numa percentagem que
podera ser inferior a 5% dos lucros.

veserva 18"!

dete™



 

- I SERIE — N° 200 — DE 15 DE OUTUBRO DE2015

3. Estas reversdes deixarao de ser obrigatorias anual-
, | mente desde que a reserva atinja um montante igual ou
, : acima do capital social da Cooperativa.

4. Se os prejuizos do exercicio forem superiores ao
; montante destinado a reservalegal, sera por deliberacao da
4| assembleia aceitam a reposi¢ao do valor do ano seguinte.

ARTIGO 31.°

(Reserva para educagio e formacdo)

A Cooperativa constituira uma reserva para a formacio e

, educagao dos seus associados, bem como, dos seus descen-

| dentes, cénjuges, dos seus trabalhadores e os membros da

comunidade que participam directamente nas actividades da

_ Cooperativa. A Assembleia Geral determinara as modalida-

des de funcionamentodesta reserva.

ARTIGO32.°

(Outras reservas)

A Assembleia Geral podera deliberar a constituicdo de

outras reservas, tal como a reserva para a compra de meios,

| obitos, e fundo de amortizacao de empréstimo,etc.

: ARTIGO 33.°
(Insusceptibilidade de repartigao)

| Todas as reservas criadas sdo insusceptiveis de qualquer

tipo de reparticao entre os sdcios.

CAPITULO VI
Dissolucdo, liquidacdo e transformacado

ARTIGO 34°

| (Dissolucdo)

A Cooperativa dissolve-se por:

a) Esgotamento do objectivo ou impossibilidade

insuperavel da sua prossecu¢ao;

b) Fusao por integragdo ou decisao judicial;

c) Deliberac&io da Assembleia Geral;

d) Decis&o transita em julgado que declare a faléncia

da Cooperativa.

ARTIGO 35.°

; (Processo de liquida¢gao)

1. A dissolugdo da Cooperativa, qualquer que seja o

motivo, implica a nomeacado de uma comissao liquidatéaria,

encarregada do processo de liquidag&o do respectivo patri-

moénio.

2. A Assembleia Geral que deliberar a dissoluc&o deve

, eleger a comissao liquidataria, a qual conferira os poderes

necessarios para, dentro do prazo que lhe fixar, proceder a

liquidagao.

ARTIGO 36.°
(Destino do patriménio em liquidagio)

!. Umavezsatisfeitas as despesas decorrentes do proprio

processo de liquidagao, o saldo obtido por este sera apli-

cado, imediatamente, e pela seguinte ordem:

a) Pagarossalarios e as prestagdes devidosaos traba-

lhadores da Cooperativa;
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b) Pagaros restantes débitos da Cooperativa incluindo

o resgate dos titulos de investimentos, das obri-

gacdes e de outras prestacdes eventuais dos

membros da Cooperativa;

c) Resgataros titulos de capital;

d) Distribuigao do crédito entre os sdécios.

ARTIGO 37.°

(Nulidade da transformacao)

E nula a transformacao da Cooperativa em qualquertipo

de sociedade comercial, sendo também feridos de nulidade

os actos que procurem contrariar ou iludir esta proibi¢do.

CAPITULO VU

ARTIGO 38.°

(Regulamentos internos)

1. Os regulamentos internos da Cooperativa vincularao

os sdcios.

2. Os regulamentos internos seréo propostas pela

Direcg&o e submetidos 4 aprovagao da Assembleia Geral.

3. Os regulamentos internos serao tidos como normas

subsidiarias ao presente estatuto.

ARTIGO 39.°

(Davidas e omissées)

Asdividas e omissdes resultando da interpretac¢do deste

estatuto serdo resolvidas pela Assembleia Geral.

(15-16818-L01)

 

B2Y— Prestacdo de Servicos, Limitada

Certifico que, por escritura de 6 de Outubro de 2015,

lavrada com inicio a folhas 84 do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 296-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: —- Maria de Fatima Pedro Pascoal, solteira,

maior, natural do Huambo, Provincia do Huambo,residente

habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano da Samba,

Bairro Samba, Rua da Samba,casas/n.°;

Segundo: — Vitor Manuel Corréa Mendes, solteiro,

maior, natural de Portugal, de nacionalidade angolana,resi-

dente habitualmente em Luanda, Municipio de Belas, Bairro

Talatona, Condominio Brisas Talatona, G10;

Terceiro: — Carlos Manuel Lacerda Angelo, solteiro,

maior, natural da Ingombota, Provincia de Luanda. onde

reside habitualmente, no Distrito Urbano da [ngombota,

Bairro Américo Boavida, Rua Coordenador Manuel Van-

-Dunen, Casa n.° 27;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi-

lidade limitada, que se regera nos termos constantes dos

artigos seguintes.

Esta conforme.

Cartorio Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, aos 7 de Outubro de 2015. — O ajudante, i/egivel.
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ESTATUTOS DA SOCIEDADE 2. Os sdcios-gerentes poderao delegar mesing e
B2Y — PRESTACAO DE SERVICOS, LIMITADA soa estranha a sociedade todos OU parte dos seus ™ peg

ARTIGO 1° de geréncia, conferindo para o efeito, 0 Frespectivo mand,

(Denominacio) 3. ea vee 2° gerente obrigar ”Sociedade em actos,

x contratos estranhos aos negocios sociai i ;
Asociedade adopta a denomina¢ao de «B2Y— Presta¢gao letras de favor, fiancas, abominacdes onantais Como

de Servicos, Limitada», com a sede na Provincia de Luanda, 4. As Assembleias Gerais serao convbcadae Ntes, .

na Rua da Gaia, n.° 88, 2.° andar, apartamento 22, Zona 11, ples cartas registadas aos sdcios com, pelo menos er sim.

Bairro Nelito Soares, Rangel-Luanda-Angola. antecedéncia, isto quando a lei nao prescreve formalidene

ARTIGO 2° especiais de comunicagdo. Se qualquer dos sécigs estive
(Duracao)

1. A sua duracdo é por tempoindeterminado, contando-

-se 0 inicio da sua actividade, para todos os efeitos legais, a

partir da data da presente escritura.

ARTIGO 3.°
(Objecto social)

1. Asociedade tem por objecto 0 comércio geral a grosso

e a retalho, prestacéo de servicos, consultoria, auditoria,

construcdo civil e obras publicas, fiscalizagéo de obras,

serralharia, carpintaria, gestéo de condominios, promo¢ado

e mediacéo imobiliaria, informatica, telecomunicacées,

hotelaria, turismo, agéncia de viagens, transportes aéreo,

maritimo e terrestre, transporte de passageiros ou de merca-

dorias, logistica, rent-a-car, oficina auto, venda de material

de escritorio e escolar, equipamentose afins, venda de pro-

dutos telecomunicacgées, realizacio de eventos culturais,

recreativos e desportivos, exploragéo de bombas de com-

bustiveis ou estac&o de servico, representacdes comerciais,

ensino geral, formacao, fornecimento de recursos humanos,

importacdo e exportacdo.

2. A sociedade poderao adquirir participacdes noutras

sociedades que tenham, ou nao, um objecto social seme-

Ihante ao seu, desde que permitido porlei.

ARTIGO 4.°
(Capital social)

1. O capital social integralmente é de Kz: 100.000,00

(cem mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro.

2. Estes seraéo compostospor (3) quotas correspondentes

a Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), do capital social, per-
tencentes aos seguintes sdcios:

1. Maria de Fatima Pedro Pascoal no valor nominal
de Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas).

2. Vitor Manuel Corréa Mendesno valor nominal de

Kz: 30.000,00 (trinta mil kwanzas),

3. Carlos Manuel Lacerda Angelo no valor nominal
de Kz: 30.000,00 (trinta mil kwanzas).

ARTIGO 5.°

(Geréncia)

1, A ger€ncia e administracao da sociedade, em todos os
seus actos € contratos, em juizo e fora dele, activa e passiva-
mente, incumbe aossdcios Carlos Manuel Lacerda Angelo e
Vitor Manuel Corréa Mendes que desde ja ficam nomeados
gerentes, com dispensa de caucao, bastando duasassinaturas
para obrigar validamentea sociedade.

ausente da sede social, a comunicagao deverd serfeita com
tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 6.°
(Impedimento)

1. A sociedade no se dissolvera por morte ou impedi-

mento de qualquer dos sdécios, continuandoa suaexisténcia

com 0 sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio fale-

cido ou interdito, devendo estes nomear um que a todos

represente, enquanto a quota se mantiverindivisa.

1. Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios serao

liquidatarios e a liquidac&o e partilha verificar-se-4 como

acordarem. Na falta de acordo, e se algum deleso preten-

der, sera o activo social licitado em globo com obrigacao

do pagamento do passivo e adjudicado ao sécio que melhor

prego oferecer, em igualdade de condi¢6es.

ARTIGO 7°
(Lucros)

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzir a pet

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serao divididos pelos sdcios na propor

¢ao serao suportadas as perdas se as houver.

ARTIGO 8.°

(Liquidagao)

A liquidacdo da sociedade far-se-4 nos termos da LSC.

ARTIGO 9.°

(Balancos)

., . m dos
Os anos sociais serfo os civis e os balangos serao da

de
em 31 Dezembro de cada ano, devendo encerrar 4 31

Marco imediato.

ARTIGO 10.°

(Penhora)

. _ a ta deA sociedade reserva-se 0 direito de amortizar 4 qU°
_ ; ra ou

qualquer sécio, quando sobre ela recaia arresto, penho

providéncia cautelar.

ARTIGO I1.°

(Omisso)
: . con:

1. Para todas as questdes emergentes do presente -
n ’

trato, quer entre os sdcios, seus herdeiros ou representa da

quer entre eles e a prépria sociedade,fica estipulado 0 For 3
Comarca de Luanda, com expressa rentincia a qualquer oulr

2. No omisso regulario as deliberacdes socials: °
disposicdes da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho e ainda 4° dis
. |

posigdes da Lei das Sociedades Comerciais, n.° 1/04, de
de Fevereiro.
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LOSS — Martins Angola (SU), Limitada

Leandra Augusto Sumbo de Almeida Gomes, Licenciada

em Direito, Conservadora de 2." Classe da Conservatoria do

-Registo Comercial de Luanda, 2.* Secg&o do Guiché Unico

da Empresa — ANIFIL.

b Satisfazendo ao que me foi requerido em peticao apre-

-sentada sob o n.° 6 do livro-didrio de 6 de Outubro do

-corrente ano, a qual fica arquivada nessa conservatdoria.

_ Certifico que Kiditu Martins, casado com Maria do

“Rosario Pereira Bravo da Rosa Martins, sob o regime de

/comunhao de adquiridos, residente em Luanda, Distrito

- Urbano e Bairro da Ingombota, Rua Dr. Agostinho Neto,

Casa n.° 28, Zona 4, constituiu uma sociedade unipessoal

_ por quotas denominada «LOSS — Martins Angola (SU),

Limitada», com sede em Luanda, Municipio de Luanda,

: Distrito Urbano da Maianga, Bairro Prenda, Rua da Escola

Simione, Lot 7, 5.° andar, Apartamento n.° 10, registada sob

'on.° 1109/15, que se regera nos termos constantes do docu-

‘mento em anexo.

Esta conforme.

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, 2.7 Seccao

do Guiché Unico da Empresa—ANIFIL, em Luanda,aos 6 de

- Outubro de 2015. — O ajudante, i/egivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
LOSS — MARTINS ANGOLA(SU), LIMITADA

ARTIGO 1.°

(Denominagaoe sede)

-  Asociedade adopta a denominacado de «LOSS— Martins

| Angola (SU), Limitada», com sede social na Provincia

le Municipio de Luanda, Distrito Urbano da Maianga,

Bairro Prenda, Rua da Escola Simione, Lot 7, 5.° andar,

Apartamento n.° 10, podendo transferi-la livremente para

qualquer outro local do territério nacional, bem comoabrir

- filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de representa¢o

dentro e fora do Pais.

ARTIGO2.°
; (Duracio)

| A sua dura¢ao € por tempo indeterminado, contando-se o

_ inicio da sua actividade, para todososefeitos legais, a partir

i do respectivo registo.

ARTIGO 3.°
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a impressao gra-
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telecomunicagées, construc4o civil e obras publicas, fisca-

lizagdo de obras, saneamento basico, moda e confec¢ées,

transporte, maritimo, aéreo e terrestre de passageiros ou de

mercadorias, camionagem,transitarios, oficina auto, assis-

téncia técnica, comercializagZo de petréleo e lubrificantes,

exploracdéo de bombas de combustiveis, farmacia, servi¢os

de satide, perfumaria, agenciamento de viagens, relacdes

publicas, pastelaria e panificasao, exploracao de parques

de diversGes, realizagdo de espectaculos culturais, recreati-

vos e desportivos, exploragéo mineira, estagdo de servi¢os,

representacdes comerciais, serralharia, carpintaria, venda de

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

moniais, importagdo e exportac4o, podendo ainda dedicar-se

a qualquer outro ramo do comércio ou industria em que o

socio acorde e seja permitido porlei.

ARTIGO 4°

(Capital)

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

zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por

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

kwanzas), pertencente ao sdcio-tnico Kiditu Martins.

ARTIGO 5.°

(Cessdo de quotas)

A cessao da quota implica a saida do socio cedente ou a

transforma¢ao da mesma em sociedadepluripessoal.

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 ao sécio-unico Kiditu Martins, 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,tais

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

lhantes.

3. O sdcio-tinico podera nomear pessoa estranha a socie-

dade para assumir as fun¢des de geréncia.

ARTIGO 7.°

(Decisées)

Asdecisées do socio-tinico de natureza igual as delibera-

¢des da Assembleia Geral deverdao ser registadas em acta por

ele assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8.°

(Dissolugao)

A sociedade nao se dissolvera por morte ou impedi-

mento do sécio-Unico, continuando a sua existéncia com o

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sdcio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um que a todosrepresente, ”

 

| fica, serigrafia, estidios fotograficos e cinematograficos, enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 9.°
(Liquidagao)

_eyber café, comércio geral a grosso e a retalho, constru-

Ao civil, prestagao de servigos, representagdo de firmas

e de marcas, hotelaria e turismo, industria, pescas, explo- A liquidacdo da sociedadefar-se-4 nos termos da Lei das

racdo de inertes e de madeira, agro-pecuaria, informatica, Sociedades Comerciais.
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ARTIGO10.°
(Balangos)

Os anos sociais serao os civis e os balangos serao dados

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

de Marco imediato.

ARTIGO 11.°

(Omisso)

No omisso regularao as deliberagSes sociais, as disposigdes

da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho,e ainda as disposi¢6es da Lei

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

(15-16808-L03)

 

Kagilongo, Limitada

Certifico que, por escritura de 6 de Outubro de 2015,

lavrada com inicio a folhas 36 do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 429, do Cartério Notarial do Guiché Unico

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

Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: — Emanuel Antonio Bento André,solteiro,

maior, natural do Sambizanga, Provincia de Luanda,resi-

dente em Luanda, no Municipio de Belas, Bairro Benfica,

casa s/n.°;

Segundo: — Jafé Antonio Bento André, solteiro, maior,

natural do Sambizanga, Provincia de Luanda, residente em

Luanda, no Distrito Urbano do Sambizanga, Bairro Sao

Paulo, Rua Ndunduma, Casan.° 54;

Terceiro: —- Ludovina Marisa André, solteira, maior,

natural do Sambizanga, Provincia de Luanda, residente em

Luanda, no Municipio de Belas, Bairro Benfica, casa s/n.°,

Zona 3;

Quarto: — Ana Nazaré André,solteira, maior, natural

do Sambizanga, Provincia de Luanda, residente em Luanda,

no Municipio de Belas, Bairro Benfica,casa s/n.°, Zona 3;

Quinto: — Manuela Maria André, solteira, maior, natural

do Sambizanga, Provincia de Luanda, residente em Luanda,

no Municipio de Belas, Bairro Benfica, casa s/n.°;

Umasociedade comercial por quotas que se regera nos

termos constantes do documento em anexo.

Esta conforme.

Cartorio Notarial do Guiché Unico da Empresa, em
Luanda, aos 7 de Outubro de 2015. —O ajudante, ilegivel,

 

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
KAGILONGO, LIMITADA

ARTIGO 1°

A sociedade adopta a denominagao social de «
Limitada», com sede social na Provincia
Municipio de Belas, Bairro Benfica, Rua 10 d
casa s/n.°, podendo transferi-la livremente
outro local do territério nacional, bem comosucursais, agéncias ou outras form
tro € fora do Pais.

Kagilongo,
de Luanda,

e Dezembro,

ara qualquer
abrir filiais,

as de representac4o den-

ARTIGO 2.°

Asua duracdo é por tempo indeterminado, contando-se

inicio da sua actividade, para todososefeitos legais, a pant,

da data da celebracao daescritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social prestac4o de sen

vicos, comércio geral a grosso e€ a retalho, servico de

serralharia, caixilharia de aluminios, avicultura, agro-

-pecuaria, industria, pesca, hotelaria e turismo, informatica,

telecomu-nicacdes, publicidade, construgao civil e obras

piiblicas, consultoria, exploragao florestal, comercializa-

cdo de telefones e seus acessorios, transporte maritimo,

4

{

}
1

camionagem, agente despachante e transitarios, cabotagem, ~
>

rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas ou usadas e

seus acessorios, venda e repara¢ao de veiculos automoveis,

concessionaria de material e pegas separadas detransporte,

fabricacdo de blocos e vigotas, comercializa¢ao de medica-

mentos, material cirirgico, gastavel e hospitalar, produtos

quimicos e farmacéuticos, servicos de satde,plastificacdo

de documentos, venda de material de escritdério e escolar,

decorac6es, serigrafia, servicos de cabeleireiro, boutique,

agenciamento de viagens, comercializacéo de perfumes,

relacdées publicas, pastelaria, geladaria, panificagao, repre-

sentacdes comerciais e industriais, venda de gas de cozinha,

desporto e recreagdo, meios industriais, realizagdes de acti-

vidades culturais e desportivas, manutengao de espagos

verdes, seguranca de bens patrimoniais, educagao e ensino,

importagdo e exportac4o, podendo ainda dedicar-se a qual-

quer outro ramo de 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 kwanzas)

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen

tado por5 (cinco) quotas, sendo uma quota no valor nominal

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

ao sécio Emanuel Antonio Bento André outras trés quo”

tas iguais no valor nominal de Kz: 20.000,00 (vinte mil
kwanzas) cada uma, pertencentes aos sdciOs Jafé Antonio

Bento André, Ana Nazaré André e Ludovina Marisa André

€ outra quota no valor nominal de Kz: 15.000,00 (quinze mil

kwanzas), pertencente a sécia Manuela Maria André, fe
pectivamente.

ARTIGO 5.°

A cessio de quotas a estranhos fica dependente do con"
sentimento da sociedade, a qual é sempre reservado © dirett?
de preferéncia deferido aos sécios se a sociedade dele ne
quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

|. A geréncia e representagao da sociedade, em todos0

Scus actos € contratos, em juizo e fora dele, activa © pass
vamente, incumbe ao sécio Emanuel Antonio Bento Andi
quefica desde j4 nomeado gerente, com dispensa de caugae

: a
Pastande a assinatura do gerente para obrigar validamen’
soctedade,

MI
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2. O gerente podera delegar num dos sécios ou mesmo

1 pessoa estranha a sociedade parte dos seus poderes de

réncia, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

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

intratos estranhos aos negdécios sociais da sociedade, tais

mmoletras de favor, fiancas, abonacdes ou actos semelhantes.

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais seraéo convocadas por simples

urtas registadas, dirigidas aos sdécios com, pelo menos,

0 (trinta) dias de antecedéncia, isto quando a lei nao pres-

reva formalidades especiais de comunicag4o. Se qualquer

os sdécios estiver ausente da sede social, a comunicacao

evera ser feita com tempo suficiente para que possa com-

arecer.

ARTIGO8.°

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

‘entagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serdo divididos pelos sécios na propor-

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

perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedade nao se dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com 0

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 sdcios serao liquidatarios e a

liquida¢doe partilha verificar-se-4 como acordarem.Na falta

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

licitado em globo com obrigagdo do pagamento do passivo

_ € adjudicado ao sécio que melhor preco oferecer, em igual-

dade de condicées.

ARTIGO 11.°

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer sdécio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

| providéncia cautelar.

ARTIGO 12.°

Para todas as questées emergentes do presente contrato,

, querentre 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.°

Os anos sociais serao os civis e os balangos serao dados

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrara 31 de

Marco imediato.

ARTIGO 14°

No omisso regularao as deliberagGes sociais, as dispo-

| Si¢des da Lei n.° 1/04,de 13 de Fevereiro, que é a Lei das
Sociedades Comerciais, e demais legislacadoaplicavel.

(15-16846-L.02)

NDB — Nilton Duarte Brito-Cargas (SU), Limitada

Leandra Augusto Sumbo de Almeida Gomes, Licenciada

em Direito, Conservadora de 2.2 Classe da Conservatoria do

Registo Comercial de Luanda, 2.3 Secgao do Guiché Unico

da Empresa — ANIFIL.

Satisfazendo ao que me foi requerido em peticao apre-

sentada sob o n.° 4, do livro-didrio de 6 de Outubro do

corrente ano, a qual fica arquivada nessa conservatoria.

Certifico que Nilton Duarte Bai&o Sequeira de Brito,

solteiro, maior, residente em Luanda, Distrito Urbano da

Maianga, Bairro Martires do Kifangondo, Rua 17, Casa

n.° 3-D, Zona 9, constituiu uma sociedade unipessoal por

quotas denominada «NDB — Nilton Duarte Brito-Cargas

(SU), Limitada», com sede em Luanda, Municipio de

Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro Martires do

Kifangondo, Rua 17, Casa n.° 3-D, Zona 9, registada sob 0

n.° 1108/15, que se regera nos termos constantes do docu-

mento em anexo.

Esta conforme.

Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, 2.* Secgao

do Guiché Unico da Empresa—ANIFIL, em Luanda,aos 6 de
Outubro de 2015. — O ajudante, i/egivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
NDB — NILTON DUARTEBRITO-CARGAS(SU),

LIMITADA

ARTIGO 1.°
(Denominacio e sede)

A sociedade adopta a denominacao de «NDB — Nilton

Duarte Brito-Cargas (SU), Limitada», com sede social na

Provincia e Municipio de Luanda, Distrito Urbano da

Maianga, Bairro Martires do Kifangondo, Rua 17, Casa

n.° 3-D, Zona 9, podendotransferi-la livremente para qual-

quer outro local do territério nacional, bem como abrir

filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de representa-

¢ao dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2°
(Duracio)

A sua duracao é por tempoindeterminado, contando-se o

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

do respectivo registo.

ARTIGO 3.°
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social 0 comércio geral

a grosso e a retalho, representa¢des comerciais e indus-

triais, prestac4o de servigos, hotelaria e turismo e similares,

industria, agro-pecuaria, pesca, servicos informaticos,tele-

comunicagées, publicidade, construgao civil e obras publicas,

exploragdo mineira e florestal, comercializac¢ao de telefones

e seus acessorios,transporte maritimo, camionagem, agente

despachantee transitarios, cabotagem,rent-a-car, compra e

venda de viaturas, novas ou usadas e seus acessorios, repa-
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, sei ‘onaria de material e sobrevivo e herdeirosourepresentantes do sgo; ee
racdo de veiculos automovels, concessionaria eynay " vordito. d do est $ dO sécin falecigg

pecas separadas de transporte, fabrico de blocos e vigotas, interdito, devendo estes nomear uM que a todos ai mH

comercializagao de combustiveis e lubrificantes, exploragéo  enquanto a quota se mantiver indivisa. Ente, A

de bombas de combustiveis e estacao de servico, comer- ARTIGO 9.9 ‘infel ;

cializacdo de medicamentos, material cirurgico, gastavel e (Liquidagao) a i

hospitalar, produtos quimicose farmacéuticos, servi¢os de A liquidacao da sociedadefar-se-4 nos termos da Lej |

sade, venda de perfumes, plastificagéo de documentos, Sociedades Comerciais. 1 das ry

venda de material de escritério e escolar, decoragdes, seri- ARTIGO 10.° serv

grafia, panificagao,produgaode gelados, industria pasteleira, (Balangos) =

exploracdo de boutique, explora¢ao de salao de cabeleireiro, Os anos sociais seraoos civis e os balangosserao dad ‘tria,

agenciamentode viagens,relagdes puiblicas, venda de gasde em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a . tele

cozinha, desporto e recrea¢ao, exploracdo de video clubee de Marco imediato. | pub

discoteca, realizacdes de actividades culturais e desportivas, ARTIGO 11° gao

manutencdo de espacos verdes, seguranga de bens patrimo- (Omisso) _car

niais, exploracdo de jardim de infancia e ATL, educacao ¢ No omisso regulardo as deliberacdessociais, as disposicde ver

cultura, instruc#o automével, ensino, saneamento basico, ga Lei n® 19/12, de 11 de Junho, e aindaas disposicées da Le sel

jardinagem, limpeza, desinfestacao, fabricagdo e venda de as Sociedades Comerciais, Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, ee

gelo, importacdo e exportacdo, pedendie ainda dedicar-se a | (15-16809-L03)

qualquer outro ramo do comércio ou indistria em que os
 

sdcios acordem e seja permitido porlei. 7
— es

ARTIGO 42 Lucent, Limitada ¥

(Capital)
Certifico que, por escritura de 6 de Outubro de 2015, %*

_ lavrada cominicio a folhas 86 do livro de notas para escri- "
a ser realizado até ao termo do primeiro exercicio econd- —uras diversas n.° 296-A. do Cartério Notarial do Guiché it

mico, representado por 1 (uma) quota no valor nominal de Unico da Empresa, a cargo do Notario, Lucio Alberto Pires :
|

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

Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), pertencente ao sdcio- da Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre: /3

-tinico Nilton Duarte Baio Sequeira de Brito. Primeiro: — Celmira Bento dos Santos Sousa Clemente, '

ARTIGO 5.° casada com ManuelFrancisco da Silva Clemente Junior, '

(Cessio de quotas) sob o regime de comunhio de adquiridos, natural do

A cessdo da quota implica a saida do sécio cedente oua Rangel, Provincia de Luanda, onde reside habitualmente, no

transformac¢do da mesma em sociedade pluripessoal. Municipio de Luanda, Distrito Urbano e Bairro da Maianga,

ARTIGO 62 Rua Fernando Verissimo;

(Geréncia) Segundo: — «Neosol Investimentos, S.A.», com sede

A geréncia e administracao da sociedade, em todos og © Luanda, no Municipio de Luanda, Distrito Urbano
seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e pas- da Ingombota, Bairro Azul, Rua Manuel de Almeida ¢

sivamente, incumbem ao s6cio-tinico Nilton Duarte Baido Vasconcelos, Casa n.% 60/62; 4
Sequeira de Brito, que fica desde ja nomeadogerente, bas- Uma sociedade comercial por quotas de que se reper

nos termos constantes do documento em anexo.

Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empre
Luanda, aos 7 de Outubro de 2015. — O ajudante, ilegivel.

tando a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade.
1, Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos sa, em

€ contratos estranhos aos negociossociais da sociedade,tais 7
comoletras de favor, fianga, abonacdes ou actos semelhantes,

2. O sdcio-tnico podera nomearpessoa estranha a socie-
dade para assumiras fungdes de geréncia.

ARTIGO 7° ESTATUTOS DA SOCIEDADE
(Decisdes) LUCENT, LIMITADA

nenaoei. sOcio-Unico de natureza igualas delibera- A ‘ed ARTIGO1.” Lucent,staanteen saneaa
ARTIGO 8° Municipio de Belas, Bairro Talatona, Via S 8, Condomin'®
(Dissolucao) Dolce Vita, Edificio 5-D, rés-do-chao - A, podendo tran

® Sociedade nao se dissolvera por morte ou impedi- feri-la livremente para qualquer outro local do territo”
en ; sacias 0

mento do sécio-tnico, continuando a sua existénc; nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agéncl4s

mncia como outras formas de representacao dentro e fora do Pais.



_
ww

3ERIE — N.° 200 — DE 15 DE OUTUBRODE 2015

ARTIGO 2.°

A sua dura¢do € por tempo indeterminado, contando-se o

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

data da celebrac&o da escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestacdo de

rvigos, comércio geral a grosso e a retalho, serralharia,

ixilharia de aluminios, avicultura, agro-pecuaria, indts-

ia, pesca, hotelaria e turismo, restauracdo, informatica,

Jecomunicacgées, publicidade, construcdo civil e obras

iblicas, consultoria, exploracdo fiorestal, comercializa-

Jo de telefones e seus acessdérios, transporte maritimo,

amionagem, agente despachantee transitarios, cabotagem,

ent-a-car, compra e venda de viaturas, novas ou usadas e

‘eus acessorios, venda e reparacdo de veiculos automéveis,

soncessionaria de material e pecas separadas de transporte,

fabricacdo de blocos e vigotas, comercializacdo de medica-

mentos, material cirlirgico, gastavel e hospitalar, servicos de

satide, plastificagao de documentos, venda de material de

escritorio e escolar, decoragGes, serigrafia, impressdes, ser-

vicos de cabeleireiro, boutique, agenciamento de viagens,

comercializagao de perfumes, relagdes ptiblicas, pastela-

ria, geladaria, panificagao, representacdes comerciais e

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

;exploragdo de minerais, meios industriais, realizagdes de

actividades culturais e desportivas, manutengdo de espagos

‘ verdes, seguranca de bens patrimoniais, educacdo e ensino,

, importacao e exportac&o, podendo ainda dedicar-se a qual-

| quer 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 kwanzas),

-integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado

_ por 2 (duas) quotas iguais no valor nominal de Kz: 50.000,00

_(cinquenta mil kwanzas) cada uma, pertencente aos sdcios

_ «Neosol Investimentos S. A.» e Celmira Bento dos Santos

Sousa Clemente, respectivamente.

ARTIGO5.°

A cessdo de quotas a estranhos fica dependente do con-

_ Sentimento da sociedade, a qual ¢ sempre reservado 0 direito

_ de preferéncia, deferido aos sdcios se a sociedade dele nao

- quiserfazeruso.

ARTIGO 6.°

| 1. A geréncia e representacao da sociedade, em todos os

_ Seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e pas-

sivamente, incumbem a sécia Celmira Bento dos Santos

_ Sousa Clemente e Joess Avelino Gourgel dos Santos, que

ficam desde ja nomeadosgerentes, com dispensa de caugao,

_ bastando qualquer uma das assinaturas dos gerentes para

| obrigar validamente a sociedade.

2. Os gerentes poderao delegar num dos sécios ou mesmo

_ M pessoa estranha a sociedade parte dos seus poderes de

_-Beréncia, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.
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3. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negéciossociais da sociedade,tais

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

lhantes.

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais seréo 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 sécios estiver ausente da sede social a comunicacado

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 sdécios na propor-

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

as perdas se as houver.

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 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 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 pretendersera 0 activo social

licitado em globo com obrigagao do pagamento do passivo

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

dade de condicées.

ARTIGO tl.°

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer sdcio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

ARTIGO 12.2

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 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 deliberagdes sociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciais, e demais legislac¢ao aplicavel.
(15-16895-L02)
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Fernandes Gaspar Comercial, Limitada

Certifico que, por escritura de 6 de Outubro de 2015,

lavrada com inicio a folhas 40 do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 429, do Cartério Notarial do Guiche nee

da Empresa, 4 cargo do Notario, Licio Alberto Pires da

Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre: .

Primeiro: — Gronelandio Gaspar Cadorme, solteiro,

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

dente em Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro

Cassequel, Rua 54, Casa n.° 96; .

Segundo: — Augusta Fernandes Lopes,solteira, mator,

natural de Quimbele, Provincia do Uige, residente em

Luanda, no Municipio de Viana, Bairro Sapt II, casa sem

numero;
.

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 7 de Outubro de 2015. — O ajudante,i/egivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

FERNANDES GASPAR COMERCIAL, LIMITADA

ARTIGO 1.°

A sociedade adopta a denominagao social de «Fernandes

Gaspar Comercial, Limitada», com sede social na Provincia

de Luanda, Municipio de Belas, Bairro Sap, Casa n.° 90,

podendotransferi-la livremente para qualquer outro local do

territério nacional, bem comoabrir filiais, sucursais, agén-

cias ou outras formas de representacdo 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 celebracdo da escritura.

ARTIGO 3°

A sociedade tem comoobjecto social a prestac4o de ser-
vigos, comércio geral a grosso e a retalho, empreitadas de
construcao civil e obras ptiblicas, promocao e mediagdo
imobilidria, venda de equipamentos dos servicos de segu-
ran¢a privada, prestacdo de servicos de seguran¢a privada,
infantario, creches, importacdo e comercializacdo de medi-
camentos, produtos hospitalares, equipamentos Jaboratoriais
diversos, fabrico e distribuicao de medicamentos, equipa-
mentos e produtos hospitalares, manutencdo e assisténcia
a equipamentosdiversos, educac4o, ensino geral, escola de
linguas, desporto e cultura, escola de conducio,informatica,
telecomunicacées, hotelaria e turismo, restauracao, casino,
industria pesadae ligeira, pescas, agro-pecuaria, industria de
panificagao, camionagem, transitarios, cabotagem, rent-a-
ars compra e venda de viaturas novas e usadas,transporte
€ passageiros, tra i i
cin de tio, fiscalizagtodeobrasana onde mney va
de escrit6rio e escolar, venda e instala ‘dematA"in¢ao de material indus-
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trial, venda e assisténcia a viaturas, comere

material de construgdo, comercializacao de

salao de cabeleireiro, barbearia, botequim, co

de gas de cozinha, petroleo iluminante, peca

tes, perfumaria, artigos de toucador e higien

relojoaria, agéncia de viagens, farmacia, ¢

clinica geral, geladaria, exploragdo de par

sao, exploracado mineira, exploragao florestal

bombas de combustiveis, estacdo de servico,

ializacg de |

; elUbrificante

METCializaga,

?
Entro MEdieg

e exportacéo, podendo ainda dedicar-se a qualquer out

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 2 (duas) quotas sendo uma quota no valor nominal

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

socio Gronelandio Gaspar Cadormee outra quota no valor

nominal de Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas), perten-

cente a socia Augusta Fernandes Lopes, respectivamente.

ARTIGO5.°

A cessdo de quotas a estranhos fica dependente do con-

sentimento da sociedade, a qual é sempre reservado 0 direito

de preferéncia deferido aos sécios se a sociedadedele nao

quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

1. A geréncia e administracdo da sociedade, em todos s

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

vamente, incumbem ao socio Groneléndio Gaspar Cadorme,

que fica desde ja nomeado gerente, com dispensa de cau¢ao,

bastando a assinatura do gerente, para obrigar validamente

a sociedade.

2. O gerente podera delegar num dos sdcios ou mesmo

em pessoa estranha a sociedade parte dos seus poderes de

geréncia, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

€ contratos estranhos aos negdcios sociais da sociedade,tals

comoletras de favor, fianca, abonagdes ou actos semelhantes.

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serao convocadas por simples

cartas registadas, dirigidas aos sécios com, pelo meno

30 (trinta) dias de antecedéncia, isto quando a lei nao pres-

creva formalidades especiais de comunicagao. S¢ qualquer

dos sdcios estiver ausente da sede social a comunicaga°
7 : 7 om-devera ser feita com tempo suficiente para que possa ¢

parecer,

ARTIGO 8.° .

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a pe

centagem para fundos ou destinos especiais criados a

Assembleia Geral, serao divididos pelos sécios na propor”
.

a
as¢do das suas quotas, e em igual propor¢ado serao suportad

as perdasse as houver.

S Sobressalen.

ques de diver i

> xploracag de

na TePresentacges
comerciais, serralharia, carpintaria, marcenaria, importacg

0

F
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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 representantes do sdcio falecido ou

‘interdito, devendo estes nomear um quea todosrepresente,

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos

‘demais casos legais, todos os sdcios serao liquidatarios e a

| liquidagaoe partilha verificar-se-4 como acordarem.Nafalta

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

I licitado em globo com obrigacao do pagamento do passivo

le adjudicado ao sécio que melhor pregooferecer, em igual-

dade de condicGes.

| ARTIGO I1°
| A sociedade reserva-se o 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,

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 qualqueroutro.

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 deliberacdes sociais, as dispo-

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

‘Sociedades Comerciais, e demais legislacdo aplicavel.

(15-16896-L02)

 

FUTURO — Enfarma (SU), Limitada

Leandra Augusto Sumbo de Almeida Gomes, Licenciada

_em Direito, Conservadora de 2.° Classe da Conservatoria do

Registo Comercial de Luanda, 2.2 Secc&o do Guiché Unico
_da Empresa — ANIFIL.
,  Satisfazendo ao que me foi requerido em peti¢do apre-
_sentada sob o n.° 2, do livro-diario de 6 de Outubro do

_ corrente ano,a qualfica arquivada nessa conservatoria.

_ Certifico que Anastacio Domingos Pessoa, solteiro,
_Maior, residente habitualmente em Luanda, Distrito Urbano

€ Bairro do Kilamba Kiaxi, Casa n.° 94, Zona 20, consti-
‘tuiu uma sociedade unipessoal por quotas denominada

/ “FUTURO — Enfarma (SU), Limitada», com sede em

: Luanda, Distrito Urbano do Sambizanga, Bairro Sao Paulo,

_ Rua Cénego Manuel das Neves,registada sob 0 n.° 1107/15,
que se vai reger nos termos constantes do documento em

- anexo,

Esta conforme.

| Conservatoria do Registo Comercial de Luanda,2." Secgao
do Guiché Unico da Empresa—ANIFIL, em Luanda,aos 6 de

| Outubro de 2015. —O ajudante,i/egivel.
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ESTATUTOS DA
SOCIEDADE FUTURO — ENFARMA(SU), LIMITADA

ARTIGO 1°

(Denominaciio e sede)

A sociedade adopta a denominagao de «FUTURO —

Enfarma (SU), Limitada», com sede social na Provincia

de Luanda, Municipio de Luanda, Distrito Urbano do

Sambizanga, Bairro Sao Paulo, Rua Conego Manuel das

Neves, podendotransferi-la livremente para qualquer outro

local do territério nacional, bem como abrir filiais, sucur-

sais, agéncias ou outras formas de representacdo dentro e

fora do Pais.

ARTIGO 2°

(Duracdo)

A sua durag4o € por tempo indeterminado contando-se o

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

do respectivo registo.

ARTIGO 3.°

(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a impressdo gra-

fica, serigrafia, estudios fotograficos e cinematograficos,

cyber café, comércio geral a grosso e a retalho, constru-

cdo civil, prestacdo de servicos, representacao de firmas

e de marcas, hotelaria e turismo, industria, pescas, explo-

rag¢do de inertes e de madeira, agro-pecudria, informatica,

telecomunica¢gées, construcdo civil e obras publicas, fisca-

lizagéo de obras, saneamento basico, moda e confeccédes,

transporte, maritimo, aéreo e terrestre de passageiros ou de

mercadorias, camionagem,transitarios, oficina auto, assis-

téncia técnica, comercializacao de petrdleo e lubrificantes,

exploracao de bombas de combustiveis, farmacia, servi¢os

de satide, perfumaria, agenciamento de viagens, relagdes

publicas, pastelaria e panificagéo, exploragdo de parques

de diversdes, realizagéo de espectaculos culturais, recreati-

vos e desportivos, explora¢do mineira, estagdo de servicos,

representacdes comerciais, serralharia, carpintaria, venda de

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

moniais, importa¢ado e exportagado, podendo ainda dedicar-se

a qualquer outro ramo do comércio ou industria em que o

socio acorde e seja permitido porlei.

ARTIGO 42°

(Capital)

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

zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por

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

kwanzas) pertencente ao sdcio-unico Anastacio Domingos

Pessoa.

ARITIGO 5°
(Cessao de quotas)

A cessdo da quota implica a saida do sécio cedente ou a

transformagao da mesma em sociedadepluripessoal.

 
 



 

 19812

ARTIGO 6.°
(Geréncia)

1. A geréncia e administragao da sociedade, em asses

seus actos e contratos, em juizo e fora dele, acuve p a

sivamente, incumbem ao sdcio-tinico aniasiacio he Bs

Pessoa, bastando a sua assinatura para obrigar validame

Fievedado ao gerente obrigar a Sociedade em aktos

e contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,tais

comoletras de favor, fianca, abonagdes ou actos seme-

Ihantes. a

3. O sdcio-tinico podera nomearpessoa estranha a socie-
dade para assumir as fungdes de geréncia.

ARTIGO 7°
(Decisées)

As decis6es do sécio-tinico de natureza igual as delibera-
goes da Assembleia Geral deverao ser registadas em acta por
ele assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8.°

(Dissolucdo)

A sociedade nao se dissolverd por morte ou impedi-
mento do sdcio-tinico, continuando a sua existéncia com o
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sdécio falecido ouinterdito, devendo estes nomear um que a todos represente,enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 9°

(Liquidagao)

A liquidacdo da sociedade far-Se-a nos termos da Lei dasSociedades Comerciais.

ARTIGO10.2
(Balancos)

Osanossociais Serao 0s civi
em 31 de Dezembro de cad
Marco imediato.

S € os balancosserio dados
a ano, devendo encerrar a3l1 de

ARTIGO 11°
(Omisso)

No omisso regulardo as delibera
da Lei n° 19/12, de 11 de
das Sociedades Comerciaj

¢Oes sociais, as disposicdesJunho,e ainda as disposicdes da Leis, Lei n.© 1/04, de 13 de Fevereiro,
(15-16810-L03)

Danila & Irmis, Limitada

» NO Distrito UrbaBairro Urbanizacag Nova Vida, Rua 444° andar, Apartamento n.° 4}.

DIARIO Da REPUB

A
Segunda: — Danila Imaculada Gon

teira maior, natural da Ingombota, Pr
onde reside habitualmente, no Distrito
Kiaxi, Bairro Urbanizacao Nova Vida, Ru
Zona n.° 20;

Terceira: — Dara Amilia Goncalves
maior, natural da Ingombota, Provincia
reside habitualmente, no Distrito Urbano
Bairro Urbanizagao Nova Vida, Rua 12
Zona n.° 20;

Quarta: — Denise Hosana Gongalves Co
natural de Luanda, residente habitualmente e
Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro Urb
Vida, Rua 44, Prédio n.° 8] 2/03, 4.° andar, Apa

Quinta: — Edna Diandra GongalvesCorreia, menor,natu.
ral de Luanda, residente habitualmente em Luanda,no Distrito
Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro Urbanizagao Nova Vida,
Rua 44, Prédio n.° 812/03, 4.° andar, Apartamento n.° 4;

Umasociedade comercial por quotas que seregera nos
termos constantes do documento em anexo.

Esta conforme. .
Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda,aos 7 de Outubro de 2015, — O ajudante, i/egivel.

Calves Corte;
Ovincia gq
Urbano do
al24¢

Correia, Solteirg

de Luanda, Onde
do Kilamba Kiaxi,
4, Casa n° 124),

rreia, menor

 

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
DANILA & IRMAS, LIMITADA

ARTIGO1.°
A Sociedade adopta a denominacao social de «Danila &

Irmas, Limitada», com sede social na Provincia de Luanda,
Municipio de Belas, na Urbanizagao Nova Vida, Rua “
Casa n.° 1241, podendo transferi-la livremente para quarquer outro local do territério nacional, bem como abriroo.

. A .
1

senta-

filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de repre¢40 dentro e fora do Pais,

ARTIGO 2° se
$0 € por tempo indeterminado, contando-os

. tiractividade, para todosos efeitos legais, 4 Paa data da celebraciio da escritura.

ARTIGO 3° ao de
mo objecto social a presta¢ao

8rosso e a retalho, avicultura, agi”
pesca, hotelaria e turismo, informatica,
Publicidade, construcdo civil e obrasia, exploragao florestal, comercializa-
S€Us acessérios, transporte maritimo,
despachantee transitarios, cabotage™

.

as

compra e venda de viaturas, novas ou usad€ seus ACeSS6riog, Teparacdo decessiondria de material e
fabricacao de b
mentos, materi
quimicos e far

A sua dura
inicio da Sua
d

A sociedade tem co
Servicos, comércio a
~Pecuaria, industria,
telecomunicagdes,
publicas, consultor
Gao de telefones e
camionagem, agente
Frent-a-car,

veiculos automéveis, cOn-

Pec¢as separadas de transporte,
tas, comercializacao de medica
Gastavel e hospitalar, produtos

Mactuticos, servicos de satide, plastificagao

locos e Vigo
al cirdrgico,

i

m Luanda, no.
anizacao Novg
rtamento n°4].

—_

re

se

de
vi

vi

it

q

a
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documentos, venda de material de escritério e escolar,

soracoes, serigrafia, impressGes, servicos de cabeleireiro,

Itique, agenciamento, comercializacdo de perfumes,

acdes ptiblicas, pastelaria, geladaria, panificagdo, repre-

itagdes comerciais e industriais, venda de gas de cozinha,

sporto e recreagado, meios industriais, realizagdes de acti-

jJades culturais e desportivas, manutencao de espacos

rdes, seguranga de bens patrimoniais, educacao e ensino,

iportagdo e exporta¢ao, podendo ainda dedicar-se a qual-

ler Outro ramo do comércio ou industria em que as sdcias

-ordem e seja permitido por tei.

ARTIGO 4.°

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

itegralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

ido por 5 (cinco) quotas, sendo! (uma) no valor nominal

e Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas), pertencente a

dcia Maria Adelaide Gongalves, e outras 4 (quatro quo-

as iguais no valor nominal de Kz: 15.000,00 (quinze mil

.wanzas) cada uma, pertencente as sdcias Danila Imaculada

jongalves Correia, Dara Amalia Gongalves Correia, Edna

Diandra Gongalves Correia e Denise Hosana Goncalves

orreia, respectivamente.

ARTIGO 5.°

A cessao de quotas a estranhos fica dependente do con-

sentimento da sociedade, a qua! é sempre reservado 0 direito

de preferéncia, deferido as sdcias se a sociedade dele nado

quiser fazer uso.

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

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

sivamente, incumbem a sécia Maria Adelaide Gongalves,

'que fica desde ja nomeadagerente, com dispensa de cau¢ao,

, bastando 1 (uma) assinatura da gerente para obrigar valida-

| mente a sociedade.
| 2. A gerente podera delegar numa das sécias ou mesmo
,€m pessoa estranha a sociedade parte dos seus poderes de

 geréncia, conferindo para o efeito o respectivo mandato.
| 3. Fica vedado a gerente obrigar a sociedade em actos e
: contratos estranhos aos negécios sociais da sociedade,tais
comoletras de favor, fianca, abonacdes ou actos semelhantes.

ARTIGO 7°

As Assembleias Gerais serao convocadas por simples

' Cartas registadas, dirigidas as sécias com, pelo menos,

30 (trinta) dias de antecedéncia, isto quando a lei nao pres-

-creva formalidades especiais de comunicagao. Se qualquer

das sdécias estiver ausente da sede social a comunicagao

; devera ser feita com tempo suficiente para que possa com-

: parecer,

ARTIGO 8.°

Os Jucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

 Centagem para fundos ou destinos especiais criados em

_ Assembleia Geral, seraio divididos pelas sdcias na propor¢do

| das suas quotas, e em igual propor¢ao serao suportadas as

_ Perdas se as houver.

,—————
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ARTIGO 9°

A sociedadenaose dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer das sdcias continuando a sua existéncia com as

sobrevivas e herdeiros ou representantes da sdcia falecida ou

interdita, devendo estes nomear um que a todosrepresente,

enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo das sdcias e nos

demais casos legais, todas as sdcias serao liquidatarias e a

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

de acordo, e se algumadelas o pretendersera 0 activo social

licitado em globo com obrigac¢ao do pagamento do passivo e

adjudicado a sdcia que melhor prego oferecer, em igualdade

de condicées.

ARTIGO L1.°

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer sécia quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

ARTIGO 12.°

Para todas as questées emergentes do presente contrato,

quer entre as sdcias seus herdeiros ou representantes, quer

entre elas 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 balan¢os serao dados

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

de Marco imediato.

ARTIGO 14.°

No omisso regularaéo as deliberacSes sociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciais, e demais legislac¢ao aplicavel.

(15-16897-L02)

 

Gon Tiago, Limitada

Certifico que, por escritura de 8 de Setembro de 2015,

com inicio de folhas 96 a folhas 98, do Livro de Notas

n.° 3-A, para escrituras diversas do Cartério Notarial da

Comarca do Huambo — SIAC, perante mim, Benjamim

Saku Lumbwambwa, Licenciado em Direito, Notdrio-

Adjunto do referido Cartério, compareceram:

Primeiro: —- Gomes Catenda Bonda, solteiro, maior,

natural do Uige, Provincia do Uige, residente, habitualmente

em Huambo, Cidade Baixa, Rua Mariano Machado, Casa

n.° 16, titular do Bilhete de Identidade n.° 001595354UE035,

emitido pela Direcgao Nacional do Arquivo de Identificagao

Civil e Criminal, em Luanda, aos 14 de Julho de 2015, que

outorga este acto por si e em representagao de seus filhos

menores Joana Francisco Alfredo, de 13 anos de idade,

Albertina Francisco Alfredo, de 1! anos de idade, Reinilda

Francisco Alfredo, de 9 anos de idade e Tiago Francisco

Alfredo, de 2 anos de idade, com ele conviventes;

 



19816

ARTIGO 14.° _

(Disposicdes finais e transitérias)

liberacdes socials, as dispo-
: arao as de ;No omisso regul Lei das

si¢des da Lei n? 1/04, de 13 de Fevereiro, que € a

ee ‘vel,

i ‘ais,

e

demais legislagdes aplicave
Sociedades Comercials, € 18L6OOTL>

 

A.M.G.B. — Service, Limitada

Certifico que, por escritura de 8 de Outubro de a0);

lavrada com inicio a folhas 63 do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 297-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: — Garcia Joao Baptista, solteiro, maior,

natural de Cabinda, Provincia de Cabinda, residente em

Luanda,no Distrito Urbano da Maianga, Bairro Martires de

Kifagondo, Rua 20, Bloco 49 B,2.° andar, Porta 15;

Segundo: — Lidia Suzana Madiel,solteira, maior, natu-

ral do Ambriz, Provincia do Bengo, residente em Luanda,
no Municipio de Cacuaco, Bairro Balumuca, Rua Boa
Esperanca, Casa n.° 7;

Terceiro: — Edna Solange Gongalves dos Santos Qui-
tumbo, casada com Kinguary Fernando Bastos Quitumbo,
sob o regime de comunhdo de adquiridos, natural da
Ingombota, Provincia de Luanda, residente em Luanda, no
Distrito Urbano do Rangel, Bairro Marcal, Rua Balnedrios;

Uma sociedade comercial Por quotas que se regera nostermosconstamtes do documento em anexo.
Esta conforme.
Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, emLuanda, aos 9 de Outubro de 2015.—O ajudante, ilegivel,

—___

ESTATUTOS DE SOCIEDADEAM.G.B,— SERVICE, LIMITADA
ARTIGO 12

(Denominagao dee sede)
A sociedade ado

ARTIGO 28

 

WAARDA REPUBLIgA

ARTIGO 3.°

(Objectivo)

Asociedade tem como objecto social 0 desenyo
da actividades de comércio geral a grosoe a retal
tacdo de servicos incluindo educacao e ensino, se
satide, construcao civil e obras publicas, consultoria ¢ tre}
namento de pessoal, electricidade e automacao industry

instalacdes electromecdanicas e hidraulicas, Petrdleo e Bis
outras instalagdes nao especificadas, bem como as activids,
des de formagao, a importa¢ao ou exportacdo de Produtosoy
materiais associados ao desenvolvimento daactividade sua
comercializacao, integram ainda 0 seu objectivo social, bem
como as actividades de representacdo comercial, Podendo
também dedicar-se, a qualquer outro ramo de Comércio oy
indlistria em que os sécios acordem e sejam permitido por
lei.

Vimentg
ho, Dregs.
TVicos de

ARTIGO 4°
(Capital)

O capital social é de Kz: 102.000,00 (cento e dois mil
kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e
representado por 3 (trés) quotas iguais, no valor nominal
de Kz: 34.000,00 (trinta e quatro mil kwanzas) cada uma,

pertencentes aos sdcios Garcia Joao Baptista, Lidia Suzana
Madiel e Edna Solange Goncalves dos Santos Quitumbo,

respectivamente.

ARTIGO 5°
(Prestacées suplementares ou assessorias)

Mediante deliberacado tomada por unanimidade dos
votos presentativos do capital social, poderdao ser exigidas
a0s sécios, na Propor¢ao das suas quotas, prestac¢des suple-
mentares ou assessorias de capital até um montante global
igual a cinquenta vezes do capital social.

ARTIGO 6.°

(Cessio de quotas)

A cessao de quotas a estranhosfica dependente do con-
sentimento da sociedade, 4 qual é sempre reservadoo dire!to
de preferéncia deferindo aos sécios se a sociedade dele nao
quiser fazer uso,

ARTIGO 7°

(Geréncia)

A geréncia e administracdo da sociedade, em todos 0Sseu -® actos € contratos, em Juizo e fara dele, activa e passivam : | _
samente, incumbem aos sdcios Garcia Joao Baptista,

Lidia SuzQuitums ana Madiel e Edna Solange Gongalves dos Santos
UMDbO, que ficam desde i4 om diS-

Pensa de Sde j4 nomeadosgerentes, ©C
para obr: Aucdo,bastando 2 (duas) assinaturas dos gerentes

| on4 validamente a sociedade.» Os .

estranhas Serentes poderao delegar mesmo em pessoas4 Sociedade ancia: a éencid,conferind Parte do seus poderes de ger
© Para 0 efeito g ;

respectiv .2. Fica vedado pectivo mandato
actos e contr 408 gerentes obrigarem a sociedade e™

OS estranhos aos Negocios sociais da socledade, taj> TalS co

mo letras de favor, fiancas, abonagdes ou actos
ras

Semelhantes.
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ARTIGO8°

(Assembleias)

As Assembleias Gerais seréo convocadas por simples

cartas registadas a dirigidas aos sdcios com, pelo menos,

trintas (30) dias de antecedéncia, isto quando a lei nado se

prescreva formalidades especiais de comunicagao. Se

qualquer dos sécios estiver ausente da sede social, a comu-

nicagdo devera ser feita com temposuficiente para que possa

comparecer.

ARTIGO 9.°

(Divisdo de lucros)

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzidas a per-

centagem para fundos ou destinos especiais criados sem

Assembleia Geral, serao divididos pelos sdcios na proporcao

0 das suas quotas e em igual propor¢4oe serao suportadas as

perdas se as houver.

ARTIGO 10°
(Dissolugao)

A sociedade nao se dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuando sua existéncia, com o

sobrevivo e herdeiros ou representante dos sécio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um quea todosrepresente,

-enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 11°
(Liquidagao)

Dissolvida a sociedade por acordo dos sdécios e nos

‘demais casos legais, todos os sdcios serao liquidatarios e a

: liquidag4oe partilha realizar-se-4, como acordarem. Nafalta

de acordo, se alguém deles o pretender, sera 0 activo social

‘licitado em bloco com obriga¢&o do pagamento do passivo

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

dade de condicdes.

ARTIGO 12°
(Preferéncia na amortiza¢4o)

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

qualquer socio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

| providéncia cautelar.

| ARTIGO 13.°
i (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 o Foro da

Comarca de Luanda, com expressa rentincia a qualqueroutro.
|

}'\
;
i ARTIGO 14°

(Balangos)

! Osanossociais serao os civis e os balancos serao dados

| €m 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31

| de Marco imediato.

| ARTIGO 15°
: (Omisso)

No omisso regularao as deliberacdes sociais, as dispo-

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

f Sociedades Comerciais, e demais legislagao aplicavel.

(15-17004-L02)

t
i
E
i

E
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SIMAO & MANUEL— Comercial, Limitada

Certifico que, por escritura de 7 de Setembro de 2015,

com inicio de folhas 75, a folhas 75, verso, do livro de notas

n.° 91-A, para escrituras diversas do |.° Cartério Notarial

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

Velhas, Notario do referido Cartério, compareceram:

Primeiro: — Huduson Nery Rodrigues Manuel, solteiro,

maior, natural do Huambo;

Segundo: — Luzartt Leiro Manuel, solteiro, maior, natu-

ral de Kaala, Provincia do Huambo;

Terceiro: — Paulino Admedy Joao Simao, solteiro,

maior, natural do Huambo;

Foi constituida entre eles, uma sociedade por quotas de

responsabilidade limitada, sob a denominacao «SIMAO &

MANUEL— Comercial, Limitada», com sede no Huambo;

Esta conforme.

1.° Cartério Notarial da Comarca do Huambo, no

Huambo, aos 10 de Setembro de 2015. — O Notario-

-Adjunto, Jerénimo Relogio Ngunza.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

DENOMINADASIMAO & MANUEL— COMERCIAL,

LIMITADA

ARTIGO I.°
(Tipo, firma e sede)

1. A presente sociedade comercial reveste a forma de

sociedade por quotas de responsabilidade limitada, e adopta

a denominacao de «SIMAO & MANUEL — Comercial,

Limitada».

2. A sociedade podera alterar a sua natureza juridica, a

sua denominacao,a sua sede, o seu objecto social ou proce-

der a qualquer outra altera¢do aos seus estatutos precedendo

legal deliberagao dos sécios.

3. A sociedade tem a sede e principal estabelecimento

comercial no Huambo, Bairro Cidade Alta, Avenida Ima-

culada Concei¢ao.

4. A sociedade podeabrir fillais e estabelecer sucursais

e agéncias em qualquer parte do territrio nacional ou no

estrangeiro desde que os sdcios simplesmente assim deli-

berem.

ARTIGO 2.°

(Durag¢ao)

A duracado da sociedade € por tempo indeterminado,

contando-se 0 seu inicio para todos os efeitos legais a partir

desta data da presente escritura.

ARTIGO 3.°

(Objecto social)

1. A sociedade tem por objecto social o exercicio do

comércio geral a grosso, misto e a retalho, prestacdo de

servicos, saneamento basico e de instituigdes, industria,

hotelaria e turismo, informatica, telecomunicacgdes, cons-

trucdo civil, obras publicas e particulares, fiscalizacdo de
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; e venda de materiais de cons-
obras e consultoria, compra : “ésio, creche, educa¢a0 ¢

io, jardinagem, perfumaria, colegl ‘ica wo de materials

ensino, decoracao,lavandaria, comercia we £ imobiliaria
hospitalares, agéncia de viagens ¢€ transitarios, erketing

ja e geladaria, recreagao >|

apne electronicos, seguranga publica, privada :

patrimonial, transporte, camionagem, eA el

de taxi, escola de conducdo, concessionaria de material e

pecas separadasde transportes, fabrica de blocos e vigotas,

comercializacio de combustiveis e lubrificantes, estagao de

servicos, centro médico e clinica geral, venda de material

escolar e de escritorio, fornecimento e apetrechamento de

instituigdes com material de escritdrio e escolar, decora¢ao,

exploragdo de inertes, consultoria, importacdo e exportacao

€ outros maisfins podendo dedicar-se a qualquer outro ramo
de actividade desde que os sécios deliberem,satisfeitos que
sejam Os requisitosdalei.

2. A sociedade poderconstituir sociedades com outras
empresas colectivas bem como adquirir participacdes em
outras sociedades com sede noterritério nacional ou no
estrangeiro, ainda que estas tenham objecto social diferente
doseu.

rug

ARTIGO 4°
(Capital)

O capital social, integralmente realizado em dinheiro éue trezentos mil kwanzas,distribuido e representado pelosSocios em trés quotas iguais e no valor nominal de cem milkwanzas,cada uma, para Os sdcios Huduson Nery RodriguesManuel, Luzartt Leiro Manuel e Paulino Admedy JodoSimao, respectivamente,

ARTIGO 5°
(Cessao de quotas)

|. A cessio de quotas entre sécios é livre.2. A cessio a estranhos depende do tev} i
da sociedade

previo consentimento

ARTIGO 62
(Suprimentos)

ARTIGO 72‘Amortizacgg de quotas)
poder i

DIARIO Da REPUBLIC,

2. A quota amortizada figurara no balan
podendo,porém,os socios deliberar nos termo
respondente redugdo do capital ou o aumento
restantes quotas, ou, ainda, a criacdo de uma

tas de valor nominal compativel para alienacg
a terceiros.

¢o Com

"0 taS legais a Cor.

do Valor dag

OU mais quo.
Oa SOCing ou

ARTIGO 8.°

(Geréneia)

I. A administragdo e representacdo da Sociedade S€rig
exercidas pelo sdcio Paulino Admedy Jodo Simao
desde ja 6 nomeado gerente.

2. A sociedade obriga-se em todososactos e Contratos
com a intervencdo e assinatura do sOcio-gerente e com dis-
pensa de caucao.

3, AAssembleia Geral deliberara se a geréncia é remune-
rada e, ainda, a medida dessa remuneracao.

4. Sem prejuizo de deliberacdo diversa da Assembleia
Geral e do referido em 2 supra deste artigo, a gerente podera
delegar em pessoa estranha 4 sociedade todos ou parte dos
seus poderes de geréncia, outorgando e conferindo para 0
efeito o respectivo mandato,

5. Fica vedado aos sécios obrigarem a sociedade em
actos ou contratos estranhos aos negociossociais, tais como,
subscri¢do de letras de favor, abonacées, fian¢as ou actos
semelhantes ou equivalentes,

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

1. Os sécios tém direito aos lucros liquidos que resultemdo balanco anual, deduzida uma percentagem de cinco por
cento, destinada 4 formacao de um fundo de reserva legal ou
para fundo e destinos €speciais criados.

2.A distribuicao dos lucros far-se-4 em proporgao dasquotas, bem assim como a reparti¢ao das perdas, se as hou-Ver.

ARTIGO 10.°
(Assembleias Gerais)

Ossécios podem. livremente designar quemos represen
tara nas Assembleias

Gerais.

ARTIGO 11°
dissolveré por vontade de nenhum
U interdicao de qualquer das s0c!4>>obrevivos, capazes ou herdeiros ““Presentante legal do interdito ou inabill-

A Sociedade nao seSécio, nem Por morte gContinuando Com os 5Socio falecido,
tado,

ARTIGO 12,°

ade por acordo dos sdcios € noeOS serdo liquidatarios e a liquidas4?
mo para ela acordarem. Na falta ae
© pretender, sera o activo social lic!

, Dissolvida 4 SOciedemais
i

se Casos legais, todPartilha Procederag ¢4COrdo se algum delestado em glob
Lo 9 Com a obj ‘vo €

Adjudicadg a SOcia aue NEAGED clo Pagamento do passl¥
. ede Ondigdes, melhor Pre¢o oferecer, em igualdad

\

]

a
o
e
e
e

> Que —
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ARTIGO 13.°
(Foro)

Para dirimir quaisquer quest6es emergentes da interpre-

acao ou da execug¢do do presente contrato social, querentre

1s sOcios, quer entre este e seus herdeiros ou representan-

es, quer entre todos e a propria sociedade,fica estipulado

» Foro da Comarca do Huambo, com expressa rentncia a

jualquer outro.

ARTIGO 142°
(Omissées)

No omisso regularao as deliberacgdes sociais tomadas

2m forma legal e as disposi¢des da Lei n.° 1/04, de 13 de

=evereiro, e demais legislacdo aplicavel.

(15-1693 1-L13)

 

Kacrima, Limitada

Certifico que, por escritura de 10 de Setembro de 2015,

com inicio de folhas 79 verso, a folhas 80 verso, do livro

de notas n.° 91-A, para escrituras diversas do 1.° Cartério

Notarial da Comarca do Huambo, a cargo de Jerénimo

Relégio Ngunza, Notdario-Adjunto do referido Cartdrio,

compareceram:

Primeiro: — \brahima Diallo, casado, de nacionalidade

guineense, natural de Kissidougou, Republica da Guiné

Conacry, titular do Cart&io de Autorizagao de Residéncia

n.° 0000737B07, emitido em Luanda, pelos Servigos de

Migracdo e Estrangeiros, aos 26 de Setembro de 2013;

Segundo: — Thierno Abdoulaye Bah, casado, de nacio-

nalidade guineense, natural de Telemele, Republica da Guine

Conakry, titular do Cartéo de Autorizagéo de Residéncia

n.° 0002278B02, emitido em Luanda pelos Servi¢gos de

Migracao e Estrangeiros, aos 10 de Dezembro de 2013;

Terceiro: — Ganga Magloire Eloi Fortune, casado,

de nacionalidade congolesa, natural de Ponta Negra-

Congo, titular do cartéo de Autorizacio de Residéncia

n.° 0002571A02, emitido em Luanda, pelos Servi¢os de

Migragao e Estrangeiros, aos 6 de Novembro de 2013;

Foi constituida entre eles, uma sociedade por quotas de

responsabilidade limitada sob a denominagao «Kacrima,

Limitada», com sede no Huambo.

Esta conforme.

Cartério Notarial da Comarca do Huambo, no Huambo,

aos 14 de Setembro de 2015. — O Notdrio-Adjunto,

Jerénimo Relégio Ngunza.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
DENOMINADA KACRIMA,LIMITADA

ARTIGO 1.°
A sociedade adopta a denominacéo de «Kacrima,

Limitada», com sede e principal estabelecimento comer-

Cial no Huambo, Bairro Cidade Alta, Rua Eduardo Costa,
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podendo no entanto abrir filiais, sucursais e outras formas

de representac4o em qualquerparte doterritdério nacional ou

no estrangeiro.

ARTIGO 2.°

A sua duragdo é por tempo indeterminado,e 0 seu inicio

é a contar da data da presente escritura.

ARTIGO 3°

O seu objecto social é o exercicio da actividade de

comércio geral, misto a grosso e a retalho, industria,

hotelaria e turismo, actividade de restauracaéo e simila-

res, prestacdo de servicos, exploracao de supermercados,

padaria e pastelaria, creche, salféo de festas, promocdo de

eventos culturais e recreativos, boutique e bijuteria, perfu-

maria, educacdo e ensino, farmacia, clinica, posto de venda

de medicamentos, jardinagem, actividade de consultoria e

fiscalizacdo, estudos e projectos, assessoria técnica, gestao

imobiliaria, construcdo civil, obras ptiblicas e particulares,

compra e venda de materiais de construgao civil, posto de

venda de combustiveis e seus derivados, seguranca privada

pessoal e patrimonial, agro-pecudaria, exploragao de fazen-

das agricolas, mineral e florestal, formac¢ao profissional e

informatica, marketing, representa¢do comercial, escola de

conducao, rent-a-car, servi¢os de taxi, transporte de passa-

geiros e de mercadorias diversas, camionagem, importacdo e

exporta¢do, podendo ainda explorar qualquer outro ramo de

comércio ou industria em que os sdcios acordem e nao seja

proibido porlei.

§Unico: — E livremente permitida a participagado da

sociedade no capital social de outras sociedades, mesmo

com objecto social diferente do seu ou reguladas porleis

especiais ou em agrupamentos de empresas, consdrcios ou

entidades de natureza semelhante, desde que o faga como

sdcia de responsabilidade limitada.

ARTIGO 4.°

O capital social é do valor nominal de Kz: 300.000,00

(trezentos mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro,

dividido e representado pelos sdécios em trés quotas assim

distribuidas: uma quota do valor nominal de Kz: 105.000,00

(cento e cinco mil kwanzas), pertencente ao socio Ibrahima

Diallo; uma quota do valor nominal de Kz: 120.000,00 (cento

e vinte mil kwanzas), pertencente ao socio Thierno Abdoulaye

Bah e uma ultima quota é do valor nominal de Kz: 75.000,00

(setenta e cinco mil kwanzas), pertencente ao sécio Ganga

Magloire Eloi Fortune, respectivamente.

§Unico: — O capital social podera ser aumentado por

deliberacéo da Assembleia Geral e o aumento sera dividido

pelos sécios na propor¢do das suas quotas ou na forma a

acordar para o efeito.

ARTIGO 5°

NAo serdo exigiveis prestagdes suplementares de capital,

mas qualquer dos sdcios podera fazer suprimentos a socie-

dade vencendo juros de cinco por cento.

 
 



   

ARTIGO 62°
;

é livre entre oS socios, mas quanco

do consentimento da sociedade,a

do o direito de preferéncia, deferido a
A cessao das quotas

feita a estranhos, carecera

4 sempre reserva’

oosci quando dela nao quiser fazer Uso.

ARTIGO 72°

A geréncia € administra¢ao da sociedadeem todos@

seus actos e contratos em juizo e fora dele activa e pase :

mente, serao exercidas pelo sdcio Thierno Abdoulaye . ;

que dispensado de caucao,é desde ja nomeada gerente, as-

tando a sua assinatura, para obrigar validamente a sociedade.

1. O socio-gerente podera delegar nos outros Socios os

poderes de geréncia que Ihe serao conferidos, sendo necessa-

rio o mandato competente outorgado em nome da sociedade

quando os delegar em pessoa estranha a sociedade.

2. E proibido aos socios obrigar a sociedade em actos €

contratos estranhos aos negdcios sociais tais como avales,

fiancas, abonagdes ou documentos semelhantes.

ARTIGO 8.°

As Assembleias Gerais, quandoa lei nao prescreva for-

malidades especiais para a sua convocacao, poderao ser feita

por meio de cartas, correspondéncias e/ou bilhetes-postais

registados, dirigidos aos sécios, com um aviso prévio de

pelo menos (15) quinze dias de antecedéncia.

ARTIGO 9°

Os lucros liquidos durante 0 exercicio econédmico, depois

de deduzida a percentagem de (5%) cinco por cento para o

fundo de reservalegale social, seréo divididos pelos sdcios na

proporcao das suas quotas, bem como das perdas se as houver.

ARTIGO 10.°
A sociedade nose dissolverd por morte ou interdicao de

qualquer um dos sécios, continuara com os sobrevivos ou
Capazes € com os herdeiros do sécio falecido ou interdito,
devendoestes nomear um que a todos represente enquanto a

tateoracadossiiosodessanidatn; eles sero liquidatarios e 4
liquidacao sera deferida ao séci

. 10 que melhorpreco of

em igualdade de condicées. prego oferecer

ARTIGO 112
. Os anos sociais serio anos Civis e os balancos serao
ados a 31 de Dezembro de cada ano devendoestar aprova-dos e assinadosaté fins de Marco imediat mw0.
Y . ARTIGO 12°

sim omiss0 regulardo as deliberagdessociais e as disposi-€1 das Sociedades Comerciais vigentes em Angola
(15-16939-1,13)

J.C. S.M — SeryjS. M

—

Servicos de Consultoria
€ Gesto, Limitada

Certifico que ‘; POF escritura de 1()com inici de SetembNoha ee folhas 77 verso, a folhas 78 do Livre heni > Paraescrituras diversas do 1.° Carter: ro de Notas
omarca do Huambo, a " ~arorio Notarial daCargo de Jeronimo Relogio Ngunza

DIARIO DA REPUBLIcy

Notario-Adjunto do referido Cartorio, comparecey Joagui

Chitanda Sukuakueche Moisés, casado com Irene Jamt,

inakulo Moisés, sob © regime de comunhaode bens adqu.

ridos, natural do Huambo, onde habitualmente reside no

Bairro Benfica, Casa n.° 47, Zona A, que outorga este acto

por sie em representa¢ao dos seus filhos menores nomeada.

mente Joarene Firmino Inakulo Moisés, de 6 anosde idage

e Mirene Pelagia Inakulo Moisés, de 3 anos deidade, todos

naturais de Huambo, onde habitualmente residem com9

outorgante.

Foi constituida entre ele € OS seus representados, uma

sociedade por quotas de responsabilidade limitada sob a

denominacao «J. C. S. M — Servicos de Consultoria &

Gestao, Limitada», com sede no Huambo.

Esta conforme.

Cartério Notarial da Comarca do Huambo, no Huambo,

aos 11 de Setembro de 2015. — O Notario-Adjunto,

Jeronimo Relogio Ngunza.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

DENOMINADAJ. C. S. M — SERVICOS

DE CONSULTORIA E GESTAO, LIMITADA

ARTIGO 1.°
(Tipo, firma e sede)

1. A presente sociedade comercial, reveste a forma de

sociedade por quotas de responsabilidade limitada e adopta

a denominacio de «J. C. S. M — Servicos de Consultoria €

Gest&o, Limitada».

2. A sociedade podera alterar a sua natureza juridica, a

sua denominaciio, a sua sede, 0 seu objecto social ou proce:

der a qualqueroutra alteracdo aos seus estatutos precedendo

legal deliberacao dossécios.
3. A sociedade tem a sede principal e estabelecimento

comercial nesta Cidade do Huambo,Bairro Académico, Rua

Luis de Camées.

a A sociedade podeabrirfiliais e estabelecer sucursais

© agencias em qualquer parte do territério nacional ou no
e . . . . ° 1-

—desde que os sdcios simplesmente assim deli
erem.

ARTIGO 2.°

(Duracao)

A duragéo da sociedade é por tempo indeterminado,
contando- inici

:

ra ve S€ 0 seu Inicio para todos os efeitos legais 4 paria data da presente escritura.

ARTIGO 3°

LA (Objecto social)
-A soci . j-

Vid ciedade tem por objecto social 0 exercicio da act!
ade de Consultoria contabilistica e de gestao, gestae departicipacs tai inas Oe “$ Sociais, fiscalizacao financeira e economica

Obras publicas, ¢
Comercio geral. mj Studos, projectos e sua fiscaliza¢40:

laria e turismo > MISto a grosso e a retalho, industria, hot”

» Prestacdo de servicos, fornecimento de bens© servicos i .> Apetrechamento com material escolar, de eset”



i

W SERIE — N.° 200 — DE 15 DE OUTUBRO DE2015
 

i

torios e hospitalar, educagado e ensino, farmacia, posto de

venda de medicamentos, jardinagem, actividade de con-

sultoria, estudos e projectos na 4rea econ6mica, assessoria

técnica, gestéo imobilidria, construgaocivil, obras ptblicas

e particulares, compra e venda de materiais de construcado

civil, posto de venda de combustiveis e seus derivados,

seguranca privada pessoal e patrimonial, agro-pecuaria,

exploracao de fazendas agricolas, minerale florestal, explo-

racao de pedras preciosas e inertes, exploracdo de madeira,

iformagao profissional e informatica, marketing, represen-

tacdo comercial, escola de condugao, rent-a-car, cartering,

‘transporte de passageiros e de mercadorias diversas, camio-

inagem, importagao e exporta¢do e outros mais fins podendo

‘dedicar-se a qualquer outro ramo de actividade desde que os

isocios deliberem,satisfeitos que sejam os requisitos da lei.

2. A sociedade podera constituir sociedades com outras

‘empresas colectivas bem como adquirir participagSes em

‘outras sociedades com sede no territério nacional ou no

‘estrangeiro, ainda que estas tenham objecto social diferente

ido seu.

ARTIGO 4.°
(Capital)

O capital social, integralmente realizado em dinheiro

é de Kz: 300.000,00 (trezentos mil kwanzas), distribuido

\e representado pelos sdécios em trés assim distribuidas:

‘uma quota do valor nominal de Kz: 240.000,00 (duzentos

le quarenta mil kwanzas), para o sécio Joaquim Chitanda

'Sukuakueche Moisés e duas quotas iguais e do valor nomi-

| nal de Kz: 30.000,00 (trinta mil kwanzas) cada uma, para

| OS sOcios Joarene Firmino Inakulo Moisés e Mirene Pelagia

| Inakulo Moisés, respectivamente.
|

ARTIGO 5.°
| (Cessao de quotas)

| 1. A cess&o de quotas entre sécios é livre.

| 2. A cessao a estranhos dependedo prévio consentimento

da sociedade.

3. Na cess&o onerosa de quotasa estranhosterao direito

de preferéncia a sociedade em primeiro lugar, diferindo-se
a preferéncia aos sécios sucessivamente se aquela dele nado

quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

(Suprimentos)

Nao sero exigiveis prestacdes suplementares de capital,

mas qualquer dos sécios poder fazer suprimentos & socie-
dade vencendo juros de cinco por cento.

ARTIGO7.°

(Amortizagao de quotas)

|. A sociedade podera amortizar qualquer quota:

a) Com 0 consentimentodotitular;

5) Em caso de morte ou insolvéncia do sécio;

c) Em caso de arresto, arrolamento ou penhora da

quota;

d) Se esta for cedida sem o prévio consentimento da

sociedade.
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2. A quota amortizada figuraraé no balango comotal,

podendoporém ossécios deliberar nos termos legais a cor-

respondente reduc4o do capital ou o aumento do valor das

restantes quotas, ou, ainda, a criacdéo de uma ou mais quo-

tas de valor nominal compativel para alienagao a sdcios ou

a terceiros.

ARTIGO 8.°
(Geréncia)

1. A administracgdo e representacao da sociedade serado

exercidas pelo sécio Joaquim Chitanda Sukuakueche

Moisés, que desde ja € nomeadogerente.

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

com a intervengao e assinatura do sécio-gerente e com dis-

pensa de caucdo.

3. AAssembleia Geral deliberara se a geréncia € remune-

rada e, ainda, a medida dessa remuneracdo.

4. Sem prejuizo de deliberacdo diversa da Assembleia

Geral e do referido em 2. supra deste artigo, a gerente podera

delegar em pessoa estranha a sociedade todos ou parte dos

seus poderes de geréncia, outorgando e conferindo para o

efeito o respectivo mandato.

5. Fica vedado aos sécios obrigarem a sociedade em

actos ou contratos estranhos aos negociossociais, tais como,

subscricado de letras de favor, abonacées, fian¢as ou actos

semelhantes ou equivalentes.

ARTIGO 9°
(Lucros liquidos e fundo de reserva)

1. Os sécios tém direito aos lucros liquidos que resultem

do balanco anual, deduzida uma percentagem de cinco por

cento, destinada 4 formagdo de um fundo de reserva legal ou

para fundo e destinos especiais criados.

2. A distribuicdo dos lucros far-se-4 em proporcado das

quotas, bem assim comoa reparticdo das perdas, se as houver.

ARTIGO 10.°
(Assembleias Gerais)

Os sécios podem livremente designar quem os represen-

tara nas assembleias gerais.

ARTIGO 11.°

A sociedade nado se dissolvera por vontade de nenhum

socio, nem por morte ou interdigao de qualquer dos socios,

continuando com os sobrevivos, capazes ou herdeiros do

socio falecido, representante legal do interdito ouinabilitado.

ARTIGO 12.°

(Dissolugao)

Dissolvida a sociedade por acordo dos sdcios e nos

demais casos legais, todos serdo liquidatarios e a liquidacao

e partilha procederao comopara ela acordarem. Nafalta de

acordo se algum deles o pretender, sera 0 activo sociallici-

tado em globo coma obrigagao do pagamento do passivo e

adjudicado ao sécio que melhor prego oferecer, em igual-

dade de condic6ées.
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ARTIGO3.°

ARTIGO13.°

(Foro)

6 interpre-

Para dirimir quaisquer quest6es emergentes da interp

ou da execugao do presente contrato

erdeiros ou representan-
social, quer entre

tacdo

os socios, quer entre este e seus h oe

tes, quer entre todos e a propria sociedade,fica estipu
+ incia a

o Foro da Comarca do Huambo, com expressa renunc

qualquer outro.

ARTIGO 14°

(Omissées)

No omisso regulario as deliberagdes sociais tomadas

em forma legal e as disposi¢des da Lei n.° 1/04, de 13 de

Fevereiro e demaislegislagao aplicavel.

(15-16940-L13)

 

Organizacées Eco-Cent, Limitada

Certifico que por escritura de 3 de Agosto de 2015, com

inicio de folhas 49, verso, 4 50 do Livro de Notas n.° 91-A,

para escrituras diversas, do 1.° Cartorio Notarial da Comarca

do Huambo, perante mim, Jeronimo Relégio N’gunza,

Notdario-Adjunto do respectivo Cartorio, compareceu como

outorgante:

Guilherme Cassicala Eculica, casado, natural do

Huambo, onde habitualmente reside na Cidade Baixa, Rua
Garcia da Orta, que outorga este acto portie em representa-
¢ao do seu filho menor Dorivaldo Ernesto Mendes Eculica,
de 3 (trés) anos de idade, natural do Huambo,onde habitual-
mente reside com o outorgante.

Foi constituida entre ele e seu filho uma sociedade por
quotas de responsabilidade limitada, sob a denominaciio
«Organizagdes Eco-Cent, Limitada», com sede no Huambo.

Esta conforme.

1.° Cartorio Notarial da Comarca do Huambo, no
Huambo,aos 24 de Agosto de 2015. —ON

ma
otario-Adjunto,Jeronimo Relégio N'Gunza.

 

ESTATUTO DA SOCIEDADE
DENOMINADA ORGANIZACOESECO-CENT, LIMITADA

-
ARTIGO 2°“Ma durag&o € por tempo j termi .lar da data da presen Minado,e o sey injo:

. in
te escritura, eA)

 

“ew eBLicg 1

_

O seu objecto social 6 o exercicio da actividad

comércio geral, misto a grosso = Fetaliie, indastria, hotel, 5:
ria e turismo, presta¢ao de Servigos, clinica, farmacia, Posty

de venda de medicamentos, jardinagem, fornecimentg de S«

medicamentos e material hospitalar, actividade de Consy, d

toria e fiscalizagao, estudos e projectos, assessorig técnica

gestao imobiliaria, compra, venda e fornecimento de Mate. a

rial de escritorio e escolar, construgao civil, obras PUblicas a

e particulares, compra e venda de materiais de construgay .

civil, posto de venda de combustiveis e seus detivados,

seguranca privada pessoal e patrimonial, agro-pecuatia, ¥

explora¢ado de fazendas agricolas, mineral e florestal, for. I

macao profissional e informatica, marketing, representacag 1

comercial, escola de condugao, rent-a-car, transporte de |

passageiros e de mercadorias diversas, camionagem,impor-

tacdo e exportacdo, podendo ainda explorar qualqueroutro

ramo de comércio ou industria em que os sdcios acordeme +

nao seja proibidoporlei.

§Unico: — E livremente permitida a participacao da

sociedade no capital social de outras sociedades, mesmo

com objecto social diferente do seu ou reguladas porleis

especiais ou em agrupamentos de empresas, consorcios ou

entidades de natureza semelhante, desde que o faga como

sdcia de responsabilidade limitada.

ARTIGO 4°
O capital social é do valor nominal de Kz: 200.000,00 (duzen-

tos mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido

€ representado pelos sécios em duas quotas assim distribuidas |

(uma) quota do valor nominal de Kz: 150.000,00 (cento e cin-

quenta mil kwanzas), para o sécio Guilherme Cassicala Eculica

€ outra quota do valor nominal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil
kwanzas), para o s6cio Dorivaldo Emesto Mendes Eculica,res-

pectivamente,

§Unico: — O capital social podera ser aumentado por
deliberagao da Assembleia Geral e o aumentosera dividido
pelos sécios na Propor¢ao das suas quotas ou na forma 4
acordar para

o

efeito,

ARTIGO 5
Nao serdo exigiveis prestages suplementares de capital,
a qualquer dos sécios podera fazer suprimentos a sOcie-
ade vencendo Juros de cinco por cento.

‘ ARTIGO 6°
Cc A oyefeta essdo das quotasé livre entre os sdcios, mas quando
a estra ; . :qual é ce nhos,carecera do consentimento da sociedade 4

sates mPre reservado 0 direito de preferéncia deferido 4
°S SOC1Os quandodela nao quiser fazer uso.

ARTIGO 7°

Stra¢ao da sociedade em todos 0S

M juizo e fora dele activa e passi-
as pelo sdcio Guilherme Cassicala

do de caugao, é desde j4 nomeado
4 assinatura, para obrigar validamente

A geréncia e admini
S€US actos e Contratos e
vamente seraq exercid
Eculica, que dispensa
£erente, bastando asu
a Sociedade,
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§1.° — O sécio-gerente podera delegar nos outros sécios

3 poderes de geréncia que lhe serao conferidos, sendo

ecessario 0 mandato competente outorgado em nome da

yciedade quando os delegar em pessoa estranha a socie-

ade.

§2.° — E proibido aos sécios obrigarem a sociedade em

ctos e contratos estranhos aos negécios sociais tais como

vales, fianc¢as, abonag¢des ou documentos semelhantes.

ARTIGO 8,°

As Assembleias Gerais, quandoa lei nao prescreva for-

nalidades especiais para a sua convocacao, poderdoserfeita

or meio de cartas, correspondéncias e/ou bilhetes-postais

egistados, dirigidos aos sécios, com um aviso prévio de

yelo menos 15 (quinze) dias de antecedéncia.

ARTIGO 9.°

Oslucros liquidos durante 0 exercicio econémico, depois

Je deduzida a percentagem de 5% (cinco por cento) para o

fundo de reserva legal e social, serao divididos pelos sécios

na propor¢do das suas quotas, bem como das perdas se as

houver.

ARTIGO 10.°

A sociedade nao se dissolvera por morte ou interdi¢ao

de qualquer um dos sdécios, continuaré com o sobrevivo ou

capazes e com os herdeiros do sdcio falecido ouinterdito,

devendo estes nomear um que a todos represente enquanto a

quota permanecerindivisa na sociedade. Dissolvida a socie-

dade por acordo dossécios, todoseles serdo liquidatarios e a

liquidacao sera deferida ao sécio que melhor prego oferecer

‘em igualdade de condicées.

ARTIGO 1{1.°

| Os anos sociais serao anos civis e os balancos serado

_dados 4 31 de Dezembro de cada ano, devendoestar aprova-

dos e assinadosaté fins de Margo imediato.

ARTIGO 12.°

No omisso regularao as deliberac6es sociais ¢ as disposi-

Ges da Lei das Sociedades Comerciais, vigentes em Angola.

| (15-16968-L 13)
4

5

;
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i Santos & Santos, Limitada

_ Certifico que, por escritura de 16 de Outubro de 2001,
; Com inicio de folhas 3, a folhas 4, verso, do Livro de Notas

n° 64-B, para escrituras diversas do 1.° Cartério Notarial
da Comarca do Huambo, perante mim, David Manuel da

Silva Velhas, Licenciado em Direito, Notario de 1.* Classe

~ do referido Cartério, compareceram:

Primeiro: — Domingos Santos, casado com Eva Catarina

_ José Miguel Laurindo Santos, sob o regime de comunhaode

adquiridos, natural de Sahumba, Chiumbo, Katchiungo;

Segundo; — Eva Catarina José Miguel Laurindo Santos,

_ Casada com o primeiro outorgante, natural de Kanhe-Huambo;

Terceiro: — Celso Justino Katumbela Laurindo dos

. Santos, Solteiro, maior, natural do Huambo;

Quarto: — Laurindo Jorge Awolowo dos Santos, sol-

teiro, maior, natural do Huambo;

Quinto: — Angelina Cambongue Laurindo Santos,sol-

teiro, maior, natural do Huambo;

Sexto: — Faustina Aleluia de Boavida Santos, solteiro,

maior, natural do Huambo;

Foi constituida entre eles, uma sociedade por quotas de

responsabilidade fimitada, sob a denominag4o «Santos &

Santos, Limitada», com sede no Huambo.

Esta conforme.

1.° Cartério Notarial da Comarca do Huambo, no

Huambo,aos 20 de Agosto de 2015. — O Notario-Adjunto,

Jerénimo R, Neunza.

ESTATUTO DA SOCIEDADE DENOMINADA

SANTOS & SANTOS, LIMITADA

ARTIGO 1.°

A sociedade adopta a denominaciio de «Santos & Santos,

Limitada», tem a sua sede nesta Cidade do Huambo, podendo

no entanto abrir, agéncias, sucursais ou outras formas de

representagdo em qualquer parte do territdrio nacional ou

estrangetro.

ARTIGO 2.°

A sua duracdo é por tempo indeterminado,e 0 seuinicio

éacontar de hoje.

ARTIGO 3.°

O seu objecto é 0 exercicio do comércio geral, misto,

a grosso e a retalho, indUstria, prestacgdo de servicos,

agro-pecuaria, pescas, transporte de passageiros e de mer-

cadorias diversas, industria fotocopiadora, representagdo de

maquinas fotocopiadoras de diversas marcas, importa¢4o

e exportacdo, podendo no entanto explorar qualquer outro

ramo de comércio ouindustria desde que nao seja proibido

porlei.

ARTIGO 4°

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

tado pelos sécios da forma seguinte: uma quota no valor

nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), para 0 socio

Domingos Santos e cinco quotas iguais e no valor nomi-

nal de Kz: 2.000,00 (dois mil kwanzas), para cada um dos

sdcios Eva Catarina José Miguel Laurindo Santos, Celso

Justino Katumbela Laurindo dos Santos, Laurindo Jorge

Awolowo dos Santos, Angelina Cambongue Laurindo

Santos e Faustina Aleluia de Boavida Santos.

ARTIGO 5.°

O capital social podera ser aumentadopordeliberacao da

Assembleia Geral e o aumento sera dividido pelos sdécios na

propor¢do das suas quotas.

ARTIGO 6.°

A cesséo de quotas é livre entre os sécios, mas quando

feita a estranhos carecera do consentimento da sociedade.

 



DIARIO DA REPUBLic
Awget

Fernanda Francisco Alfredo,solteira, maior,

Provincia de Luanda, residente habi-

i asseque, Zona A, casa sem

neetoSeaenfaden.°004010235LA030,

emitido pela Direccao Nacional do Arquivo deSN

Civil e Criminal, em Luanda, aos 22 de Setembro de 14

Terceiro: — André Francisco Alfredo, solteiro, maior,

natural do Cazenga, Provincia de Luanda, residente habi-

tualmente em Huambo, Cidade Baixa, Rua Mariano

Machado, casa sem numero,titular do Bilhete de identidade

n° 005801030LA043, emitido pela Direccéo Nacional do

Arquivo de Identificacao Civil e Criminal, em Luanda, aos 29

de Outubro de 2012;

Foi constitujda entre eles e os representados do primeiro

outorgante uma sociedade por quotas de responsabilidade

limitada, sob a denominagao de «Gon Tiago, Limitada»,

com sede no Huambo.

Esta conforme.

Cartorio Notarial da Comarca do Huambo — SIAC, no

Huambo, 8 de Setembro de 2015. — O Notario-Adjunto,

Benjamim Saku Lumbwambwa.

Segundo:

natural do Cazenga,

numero, titul

ESTATUTO DA SOCIEDADE
GON TIAGO, LIMITADA

CAPITULO |
Denominacao, Duracdo, Sede e Objecto

ARTIGO 1°
(Denominacao)

ARTIGO 22°
(Sede Social)

1. A sociedade tem a
“As

Sua sede na Proving;Municipio do Huambo, Cidade hiep > MameMachado, Casa n.° 16.

ARTIGO 3°
(Objecto)1, A Sociedade tem coSErvicos, industria coméivi 0 a0 d$40 civil, obras piiblicas POF grosso eg talho, eg e

© florestal, transit: © Particulares, exploraca, nstrucabeleireiro « 5 F0S, hotelaria turism 4°40 mineirg
agto-pecusrig sald de beleza panig ®) aCtividade dead |
Proteccao ¢j i C 1 aC6&O Sog al, activid ; © PastelariaCombustivel, cancevaria € b » €xplor “css financeira
Nicacdes i Saneamento 5 ies de mbas. 89S, des ne » Info
Juridica e consul’ -veanica geral “a, telecg uOrla, crech , Beladar do, aCtividade

Cia, IMporta

cdo e exporta¢ao, podendo dedicar-se a qualquer outry

do comércio ou industria emque os sécios acordem °
permitida porlei.

2. A sociedade pode livremente associjar-

ou concertar-se com quaisquer pessoas singul

tivas ou outras entidadesafins, bem como pa
administra¢doe fiscalizagao.

3. A sociedade pode adquirir participacao em

des ou outras entidades colectivas com objecto dife
referido no n.° | deste artigo, mesmo se reguladas
especiais.

Seja

Se, ASTUparce

ares ou Cole.
rticipar Na sug

SOCieda.

rente do

Porleis

CAPITULO II
Capital Social, Quotas, Obrigacées e Prestacdes

Acessorias

ARTIGO 4°
(Capital)

O capitalsocial é Kz: 300.000,00 (trezentos mil kwanzas),
integralmente subscrito e realizado em dinheiro, dividido
€ representado por7 (sete) quotas da forma seguinte: uma
quota no valor nominal de Kz: 210.000,00 (duzentos e dez
mil kwanzas), pertencente ao socio Gomes Catenda Bondae
outras seis quotas iguais no valor nominal de Kz: 15.000,00
(quinze mil kwanzas) cada uma, pertencentes aos sdcios
Fernanda Francisco Alfredo, André Francisco Alfredo,
Joana Francisco Alfredo, Albertina Francisco Alfredo,
Reinilda Francisco Alfredo e Tiago Francisco Alfredo, res-
pectivamente.

ARTIGO 5.°
(Direitos de preferéncia)

|. A cessdo de quotasa estranhosfica dependente do con-

Semenda sociedade, a qual é sempre reservadoo direito

de preferéncia, deferido aos sécios se a sociedade dele nao
quiser fazer uso,

2. Caso algum dos sécios pretenda vendertodas ouparte

“aa quota na sociedade a um terceiro, os restantes Socios
terao direito de preferéncia na aquisicéo das mesmas.

>:Parao efeito do disposto no n.° 2 da presente clausula,
oferenvinentvender as suas quotas devera primeiro

© sob 0saa aos restantes sdcios pelo mesmo P! m*

ceiro de boa-fé S rin e condigdes acordados comtal a

Constar 9 preon ‘ raves de notificagao escrita, da qual deve

quotas, bemcomer ° condigdes da proposta de venda

4. Os restante a quantidade de quota a ser vendida. .

Cionada oferta a io poderao aceitar a acima en

(trinta) dias g hora momento dentro do prazo de in
através de notificagayeanda recepcao da oferta de ve

a8 quotas deverag ser nee sdcio cedente, caso em Ns

respectivas Patticipactesne por tais sécios pro a

5. Caso og restante = capital social da sociedade- »

direito de preferén. $ SOcios nao pretendem exercer °s
totalidade das quotas OU caso a oferta ndéo compreen *e

lever’ entio Solicit * @ serem vendidas, 0 sdcio ceden
Posta de transm; fone Consentimento da sociedade 4 pro

€ quotas q terceiros, o qual devera s¢Prestad -440 Ou recy
Senta)diag ‘ado pela Sociedade no prazo de 60 (s°
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6. Se a Assembleia Geral nao se pronunciar dentro

daquele prazo,€ livre a transmissdo das quotas a quese refe-

ria a proposta.

; 7. Se for licitamente recusado o consentimento,a socie-

dade fica obrigada a fazer adquirir as quotas pelos outros

socios que desejem, na proporgado das respectivas partici-

‘pacdes, nas condigées de pagamento do negécio para que

foi solicitado o consentimento; mastratando-se de transmis-

sao a titulo gratuito ou provando a Sociedade que naquele

negdcio houve simulagao de prego, a aquisicao far-se-a pelo

‘valor real, determinado nos termos da Lei das Sociedades

‘Comerciais.
: §. Sem prejuizo do disposto nos pontos anteriores, o

‘socio transmitente sé podera transmitir as suas quotas,

‘havendo créditos (seja a titulo de suprimento ouprestagdes

‘acessorias de capital) de que a sociedade ou outro sdécio é

titular, sob pena da venda que o sécio transmitente efectuar

‘ser considerada ineficaz.

ARTIGO 6°
| (Prestacées acessérias)

Os sécios poderao efectuar prestacdes acessdérias volun-

tarias a sociedade, no maximo até 100 (cem) vezes mais

‘relativamente ao seu valor inicial nos termos e condicdes

que vierema ser fixados em Assembleia Geral.

CAPITULOIII

SECCAO |
Das Assembleias Gerais

ARTIGO 7°
| (Assembleias Gerais dos Sécios)

1. Cada sécio ou seu representante devidamente auto-

rizado podera estar presente pessoalmente em qualquer

Assembleia Geral Ordinaria ou Extraordindria mas nao

podera ser representado por terceiros.

2. O mandato acimareferido podera ser concedido por

simples carta-mandato assinada pelo mandante, enderecada

a geréncia da qual devera constar a agenda da Assembleia
Geral ea identificagao completa do representante.

3. As deliberacdes da Assembleia Geral sero toma-

das por maioria dos votos emitidos em cada reuniao,salvo

quando lei ou os presentes estatutos exigirem maioria qua-

lificada ou voto undnime.
4. A Assembleia Geral sé pode funcionar e deliberar

validamente em primeira convocagao quando nela estejam

Presentes sécios que detenham, pelo menos mais de cin-

‘venta por cento do total do capital.
>. Ficam ressalvados os casos em quea lei ou este con-

trato de sociedade impuserem quérumdiferente.

ARTIGO 8.°
(Convocacao da Assembleia Geral)

Tiree Gerais serao convocadas por simpiss

30 (trinta) i . “irigidas aes Socios om peloeeBe format de antecedéncia, isto quando a lei nao pl

idades especiais de comunicacao. Se qualquer

19815

dos sdcios estiver ausente da sede social, a comunicacado

devera ser feita com tempo suficiente para que possa com-

parecer,

ARTIGO 9.°

(Reunides)

A Assembleia Geral reunira nos trés primeiros meses do

ano para:

a) Deliberar sobre 0 relatério de gest@o e as contas do

exercicio anterior;

5) Deliberar sobre a proposta de aplicacao de resul-

tados;

c) Procedera apreciagao geral da geréncia e fiscaliza-

cdo da sociedade.

SECCAO II
Geréncia e Fiscatizaciio

ARTIGO 10.°
(Geréncia)

1. A geréncia e administragao da sociedade, em todos os

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

vamente, sera exercida pelo sécio Gomes Catenda Bonda,

bastando a sua assinatura para obrigar validamente a socie-

dade.

2. O gerente podera delegar mesmo em pessoasestranhas

a sociedade, parte dos seus poderes de geréncia conferindo

para o efeito o respectivo mandato.

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

contratos estranhos aos negocios sociais, tais comoletras de

favor, fiancgas, obrigagdes e quaisquer outros actos de natu-

reza semelhante.

ARTIGO I1.°
(Fiscalizacao)

A fiscalizacaéo dos negdécios da sociedade sera exercida

por um fiscal-tinico, auditor/perito contabilista ou socieda-

des de auditores/peritos contabilistas, os quais serao eleitos

pela Assembleia Geral para um mandato de um ano, sem

prejuizo de poderemserreeleitos.

CAPITULO IV
Ano Social, Aplicacao de Resultados

e Disposigées Finais

ARTIGO 12°
(Ano social)

O ano social coincide com o anocivil e os balangosserao

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendoestar apro-

vados e assinados até fins de Marco imediato a que disser

respeito.

ARTIGO 13.°

(Lucros)

Os lucros de cada exercicio, 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.
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ARTIGO 14.°

(Disposicéesfinais e transitérias)

No omisso regulardo as deliberages socials, as dispo-

°
> , .

icdes da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que € a Lei dassi¢
ial is legislagd licavel.i Comerciais, e demais legislagdes apSociedades veers)

 

A.M.G.B. — Service, Limitada

Certifico que, por escritura de 8 de Outubro de 2015,

lavrada cominicio a folhas 63 do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 297-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: — Garcia Joao Baptista, solteiro, maior,
natural de Cabinda, Provincia de Cabinda, residente em
Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro Martires de
Kifagondo, Rua 20, Bloco 49 B,2.° andar, Porta 15;

Segundo: — Lidia Suzana Madiel, solteira, maior, natu-
ral do Ambriz, Provincia do Bengo, residente em Luanda,
no Municipio de Cacuaco, Bairro Balumuca, Rua Boa
Esperanea, Casa n.° 7;

Terceiro: — Edna Solange Gongalves dos Santos Qui-
tumbo, casada com Kinguary Fernando Bastos Quitumbo,
Sob o regime de comunhio de adquiridos, natural da
Ingombota, Provincia de Luanda, residente em Luanda, no
Distrito Urbano do Rangel, Bairro Marcal, Rua Balnearios;

Uma sociedade comercial Por quotas quese regerd nostermos constantes do documento em anexo.
Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, emLuanda, aos 9 de Outubro de 2015, — O ajudante, ilegivel,

 

ESTATUTOS DE SOCIEDADEA.M.G.B, — SERVICE, LIMITADA
ARTIGO 1°

ter
, moabrir filiais SSais, a

tro,

Bencias ou outras formas de Fepresentacdo qfor a do Pajs

, sme ®
ARTIGO 2°

REPUBLIg, |

oNUWARTIGO 3°
(Objectivo)

A sociedade tem comoobjectosocial Ode
da actividades de comércio geral a groso e
tagdo de servi¢os incluindo educacdo e ens;
saude, construgao civil e obras publicas, co
namento de pessoal, electricidade e autom
instalagdes electromecanicas e hidraulicas,
outras instalagdes nado especificadas, bem co
des de formacdo, a importa¢do ou exportaca
materiais associados ao desenvolvimento da ACtividade e sua
comercializagao, integram ainda o seu objectivo Social, bemcomo as actividades de representacao comercial, podendg

SENVOlvime ;
2 Tetalho, reg.
NO; Serviggg de
Nsultoria e tre;,
ag¢do industria, p!

Petroleo e gis 4MOasactivigg. ™
© de produtos ou”

também dedicar-se, a qualquer outro ramo de Comercio oy h
industria em que os sdcios acordem e sejam permitido por

0lei,
b

ARTIGO 4°
(Capital)

O capital social é de Kz: 102.000,00 (cento e dois mil
kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, divididoe
representado por 3 (trés) quotas iguais, no valor nominal
de Kz: 34.000,00 (trinta e quatro mil kwanzas) cada uma,
pertencentes aos sdcios Garcia Joao Baptista, Lidia Suzana
Madiel e Edna Solange Gongalves dos Santos Quitumbo,
respectivamente.

ARTIGO 5.°
(Prestacédes suplementares ou assessorias)

Mediante deliberaco tomada por unanimidade dos
votos presentativos do capital social, poder&oser exigidas
40S Socios, na proporcao das suas quotas, prestacdes suple-
mentares ou assessorias de capital até um montante global
igual a cinquenta vezes do capital social.

ARTIGO 6.°
(Cessao de quotas)

A cessdo de quotas a estranhosfica dependente do cone
sentimento da Sociedade, 4 qual é sempre reservado 0 direito

a ; . . 40de preferéncia deferindo aos sécios se a sociedade dele na
quiser fazeruso,

ARTIGO 7°
(Geréncia)

A geréncia e administracgo da sociedade, em todos 0S
seus actos € contratos, em Juizo e fara dele, activa € pasSlvamente, incumbem a0s sdcios Garcia Joao Baptista,Lidia Suzana Madiel e Edna Solange Gongalves dos Santos
Quitumbo, que ficam desde Ja nomeados gerentes, com dis-
Ponsa de caucao, bastando 2 (duas) assinaturas dos gerentespara obrigarem a Validamente a sociedade.

I Os gerentes Poderao delegar mesmo em pessoase
8 .

& i

Stranhas 4 Sociedade parte do seus poderes de geréncla,Conferindo Para o efe“F€Ito 0 respectivo mandato.

actos e Contratos
dade,tais Como fe
Semelhantes.

“stranhos aos negécios sociais da socie-
tras de favor, fiangas, abonagdes ou actos

¢

I

¢

|
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ARTIGO 8.°

(Assembleias)

' Ags Assembleias Gerais serao convocadas por simples
|

sartas registadas a dirigidas aos socios com, pelo menos,

rintas (30) dias de antecedéncia, isto quando a lei nao se

yrescreva formalidades especiais de comunicacao. Se

qualquer dos sdcios estiver ausente da sede social, a comu-

nicagdo deverd ser feita com temposuficiente para que possa

comparecer.

| ARTIGO 9.°

(Divisao de lucros)

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzidas a per-

centagem para fundos ou destinos especiais criados sem

‘Assembleia Geral, serao divididos pelos sdcios na propor¢ao

Oo das suas quotas e em igual proporcdo e serao suportadasas

perdas se as houver.

| ARTIGO 10.°

i (Dissolu¢ao)

| A sociedade naose dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia, com 0

sobrevivo e herdeiros ou representante dos sécio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um que a todosrepresente,

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 11°
} (Liquidacado)

Dissolvida a sociedade por acordo dos sdécios e nos

demais casos legais, todos os socios serao liquidatarios e a

liquidacao e partilha realizar-se-4, como acordarem.Nafalta

de acordo, se alguémdeles o pretender, sera 0 activo social

licitado em bloco com obrigac&o do pagamento do passivo

€ adjudicado ao sécio que melhorpreco oferecer, em igual-

dade de condicées.

: ARTIGO 12°
(Preferéncia na amortizacao)

A sociedadereserva-se 0 direito de amortizar a quota de
qualquer socio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou
providéncia cautelar.

ARTIGO 13.°

(Foro competente)

| Para todas as questées emergentes do presente contrato,
quer entre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, quer
entre eles ea propria sociedade, fica estipulado o Foro da

| Comarca de Luanda, com expressa rentincia a qualqueroutro.

ARTIGO 14.°

(Balancos)

Os anossociais serio os civis e os balancos serao dados
~€m 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31
de Marco imediato,

ARTIGO15.°

(Omisso)

[ io regularao as deliberagdes socials, as dispo-

| Soc; a Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das

“iedades Comerciais, e demais legislacdo aplicavel.

|
(15-1 7004-L.02)
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SIMAO & MANUEL— Comercial, Limitada

Certifico que, por escritura de 7 de Setembro de 2015,

com inicio de folhas 75, a folhas 75, verso, do livro de notas

n.° 91-A, para escrituras diversas do 1.° Cartério Notarial

da Comarca do Huambo,a cargo de David Manuelda Silva

Velhas, Notario do referido Cartério, compareceram:

Primeiro: — Huduson Nery Rodrigues Manuel,solteiro,

maior, natural do Huambo;

Segundo: — Luzartt Leiro Manuel, solteiro, maior, natu-

ral de Kaala, Provincia do Huambo;

Terceiro: — Paulino Admedy Joao Simao, solteiro,

maior, natural do Huambo;

Foi constituida entre eles, uma sociedade por quotas de

responsabilidade limitada, sob a denominacéo «SIMAO &

MANUEL— Comercial, Limitada», com sede no Huambo;

Esta conforme.

1.° Cartério Notarial da Comarca do Huambo, no

Huambo, aos 10 de Setembro de 2015. —- O Notario-

-Adjunto, Jerdnimo Reldgio Ngunza.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
DENOMINADASIMAO & MANUEL— COMERCIAL,

LIMITADA

ARTIGO 1°
(Tipo, firma e sede)

1. A presente sociedade comercial reveste a forma de

sociedade por quotas de responsabilidade limitada, e adopta

a denominacaio de «SIMAO & MANUEL — Comercial,

Limitada».

2. A sociedade podera alterar a sua natureza juridica, a

sua denominacdo,a sua sede, o seu objecto social ou proce-

der a qualquer outra alteracdo aos seus estatutos precedendo

legal deliberacdo dos sécios.

3. A sociedade tem a sede e principal estabelecimento

comercial no Huambo, Bairro Cidade Alta, Avenida Ima-

culada Concei¢ao.

4. A sociedade pode abrir filiais e estabelecer sucursais

e agéncias em qualquer parte do territorio nacional ou no

estrangeiro desde que os sdcios simplesmente assim deli-

berem.

ARTIGO 2.°

(Duracao)

A duracéo da sociedade € por tempo indeterminado,

contando-se 0 seuinicio para todos osefeitos legais a partir

desta data da presente escritura.

ARTIGO 3°

(Objecto social)

|. A sociedade tem por objecto social 0 exercicio do

comércio geral a grosso, misto e a retalho, prestagiio de

servicos, saneamento basico e de instituicdes, industria,

hotelaria e turismo, informatica, telecomunicacdes, cons-

truco civil, obras publicas e particulares, fiscalizacdo de



p98
2. A quota amortizada figurara no balanco co

Mo
a, compra € yenda de materiais de cons-

,

~

fumaria, colégio, creche, educa¢ao ¢

ensino, decora¢ao, lavandaria, comercializagao de materials

alares, agéncia de viagens ¢€ transitarios, imobiliaria,

' o comercial ¢€ marketing,

cultura, comercializa-

obras e consultori

truco, jardinagem, per

hospit .

relacdes_publicas, representaca

pastelaria € geladaria, recreacdo € a, nad

gao de materiais electronicos, seguran¢a publica, privada e

patrimonial, transporte, camionagem, rent-a-car, servigos

de taxi, escola de conducao, concessionaria de material de

pecas separadas de transportes, fabrica de blocos e vigotas,

comercializacdo de combustiveis ¢ lubrificantes, estado de

servicos, centro médico e clinica geral, venda de material

escolar e de escritorio, fornecimento € apetrechamento de

instituigdes com material de escritorio e escolar, decora¢ao,

exploracao de inertes, consultoria, importagao e exportagao

e outros mais fins podendodedicar-se a qualquer outro ramo

de actividade desde que os sdcios deliberem,satisfeitos que

sejamos requisitos da lei.

2. A sociedade podera constituir sociedades com outras

empresas colectivas bem como adquirir participagdes em

outras sociedades com sede noterritdrio nacional ou no

estrangeiro, ainda que estas tenham objecto social diferente

do seu.

ARTIGO 4.°

(Capital)

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é
de trezentos mil kwanzas, distribuido e representado pelos
socios em trés quotas iguais e no valor nominal de cem mil
kwanzas, cada uma,para os socios Huduson Nery Rodrigues
Manuel, Luzartt Leiro Manuel e Paulino Admedy Joao
Simo, respectivamente.

ARTIGO5°
(Cessao de quotas)

1. A cesso de quotas entre sdcios é livre,
2. Acessdo a estranhos de/ pendedo prévio co ida sociedade. p nsentimento

3. Nacenn essdo onerosa de quotas a estranhos terao direitopreterencia a sociedade em primeiro lugar, diferindo-sea preferénci CiPrelerencia aos sdcios sucessivamente se aquel aquiser fazeruso.
mie oeNo

ARTIGO 6°
(Suprimentos)

Nao serao exigiveis presta
mas qualquerdossécigs pod
dade vencendo juros de cine

¢6es suplementares de capitalera fazer suprimentos 4 socie-© porcento,
a ARTIGO 72

Mortizacdo de quotas
1. A socied

ve
ade poderg amortizar qualquer quota:€nto do titular:

lo, aquota: Trolamento oy Penhora da
d) Se esta fOr ceda Ida sem 0 prévio

Ciedade Consentimento da

podendo, porém, OS sdcios deliberar nos termos le

respondente reducao do capital ou o aumento do

restantes quotas, ou, ainda, a criacdo de uma ou ma
valor nominal compativel para alienaca | WO.

tas de P p NACAO a sécigg » @
a terceiros.

ARTIGO 8°

(Geréncia)

DIARIO DA REPUBLo,
A

{1

Valor dag

is

Bis a cg.

oO

te

oO

1. A administracdo e representagao da sociedade Seip
. , « .

0

exercidas pelo socio Paulino Admedy Jodo Simao qu
> a4

desde j4 € nomeadogerente.

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

com a intervencdo e assinatura do sécio-gerente e com dis

pensa de caugao.

3. AAssembleia Geral deliberara se a geréncia é remune- .

rada e, ainda, a medida dessa remuneracao.

4. Sem prejuizo de deliberacdo diversa da Asse

Geral e do referido em 2 supra deste artigo, a gerente

delegar em pessoa estranha a sociedade todos ou pa

seus poderes de geréncia, outorgando e conferindo

efeito 0 respectivo mandato.

mbleia

poder

rte dos

para o

5, Fica vedado aos sdcios obrigarem a sociedade em

actos ou contratos estranhos aos negocios sociais,tais como,

subscric&o de letras de favor, abonagGes, fiangas ou actos

semelhantes ou equivalentes.

ARTIGO 9.°

(Lucrosliquidos e fundo de reserva)

1. Os sdcios tém direito aos lucros liquidos que resultem

do balanco anual, deduzida uma percentagem de cinco por

cento,destinada a formacao de um fundo dereservalegalou
para fundoe destinos especiais criados.

2. A distribuic&o dos lucros far-se-4 em propor¢Ao das

quotas, bem assim como a reparti¢do das perdas, se as hou-
ver.

ARTIGO 10.°

(Assembleias Gerais)

Osscios podem livremente designar quem0s represen
tara nas Assembleias Gerais.

ARTIGO IL.°
A soci . .Sociedade nao se dissolvera por vontade de nenhum

Soci0, Nem por morte ou interdicao de qualquer das
contin iuando com os sobrevivos, capazes ou herde!
SOcio ‘

tado falecido, representante legal do interdito ou !

ARTIGO 12.°
Dissolvyj ;Olvida a sociedade por acordo dos sdclosMais casos legais, tod

€ partilha Procederfo ¢acordo se a]

de

omopara ela acordarem. Na

tado em slobo deles o pretender, sera o activo S0C
ocoma obrigacdo do pagamento

adjudicado ‘ .
asé 2 ig

de condicgeg “la que melhorprego oferecer, em !84

0sserdo liquidatarios e 4 liqu! ae
falta

5ocias,

ros

nabill-

e nos
jdaga°

al lici

aldadé

n
o
e
s
A
O
A

—
_

~
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ARTIGO 13.°

(Foro)

Para dirimir quaisquer quest6es emergentes da interpre-

acdo ouda execucado do presente contratosocial, querentre

ys socios, quer entre este e seus herdeiros ou representan-

es, quer entre todos e a propria sociedade, fica estipulado

) Foro da Comarca do Huambo, com expressa rentincia a

qualqueroutro.

ARTIGO !4.°

(Omissées)

No omisso regularaéo as deliberagdes sociais tomadas

2m forma legal e as disposi¢des da Lei n.° 1/04, de 13 de

Fevereiro, e demais legislacao aplicavel.

(15-16931-L13)

 

| Kacrima, Limitada

| Certifico que, por escritura de 10 de Setembro de 2015,

com inicio de folhas 79 verso, a folhas 80 verso, do livro

de notas n.° 91-A, para escrituras diversas do 1.° Cartério

Notarial da Comarca do Huambo, a cargo de Jerénimo

Relégio Ngunza, Notario-Adjunto do referido Cartorio,

compareceram:

_ Primeiro: — Ybrahima Diallo, casado, de nacionalidade

guineense, natural de Kissidougou, Reptblica da Guiné

Conacry, titular do Cartéo de Autorizagéo de Residéncia

n.° 0000737B07, emitido em Luanda, pelos Servicos de

Migracao e Estrangeiros, aos 26 de Setembro de 2013;

| Segundo: — Thierno Abdoulaye Bah, casado, de nacio-

nalidade guineense, natural de Telemele, Republica da Guine

Conakry, titular do Cartéo de Autorizacéo de Residéncia

n.° 0002278B02, emitido em Luanda pelos Servigos de

‘Migracao e Estrangeiros, aos 10 de Dezembro de 2013;

| Terceiro: — Ganga Magloire Eloi Fortune, casado,

de nacionalidade congolesa, natural de Ponta Negra-

Congo, titular do cartéo de Autorizacio de Residéncia

n.° 0002571A02, emitido em Luanda, pelos Servigos de

Migragao e Estrangeiros, aos 6 de Novembro de 2013;

| Foi constituida entre eles, uma sociedade por quotas de
‘Tesponsabilidade limitada sob a denominac’o «Kacrima,
Limitada», com sede no Huambo.
Esta conforme.

Cartério Notarial da Comarca do Huambo, no Huambo,
-a0s 14 de Setembro de 2015. — O Notario-Adjunto,
Jerénimo Relégio Neunza.

ESTATUTO DA SOCIEDADE

DENOMINADA KACRIMA,LIMITADA
ARTIGO 1.°

Limaee adopta a denominacéo de «Kacrima,

cial no i Com sede e principal estabelecimento comer

. uambo, Bairro Cidade Alta, Rua Eduardo Costa,
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podendo no entanto abrir filiais, sucursais e outras formas

de representagao em qualquerparte do territério nacional ou

no estrangeiro.

ARTIGO 2°
A sua duracdo € por tempo indeterminado,e 0 seu inicio

é a contar da data da presenteescritura.

ARTIGO 3.°
O seu objecto social é o exercicio da actividade de

comércio geral, misto a grosso e a retalho, industria,

hotelaria e turismo, actividade de restaurac&o e simila-

res, prestagdo de servicos, explorag¢ao de supermercados,

padaria e pastelaria, creche, salfo de festas, promog¢ao de

eventos culturais e recreativos, boutique e bijuteria, perfu-

maria, educagao e ensino, farmacia,clinica, posto de venda

de medicamentos, jardinagem, actividade de consultoria e

fiscalizag4o, estudos e projectos, assessoria técnica, gestao

imobiliaria, construgao civil, obras publicas e particulares,

compra e venda de materiais de construcao civil, posto de

venda de combustiveis e seus derivados, seguran¢ga privada

pessoal e patrimonial, agro-pecudria, exploragao de fazen-

das agricolas, mineral e florestal, formagao profissional e

informatica, marketing, representagdo comercial, escola de

conducao, rent-a-car, servicos de taxi, transporte de passa-

geiros e de mercadorias diversas, camionagem, importa¢do e

exporta¢4o, podendo ainda explorar qualquer outro ramo de

comércio ou industria em que os sdcios acordem e nao seja

proibido porlei.

§Unico: — E livremente permitida a participagao da

sociedade no capital social de outras sociedades, mesmo

com objecto social diferente do seu ou reguladas porleis

especiais ou em agrupamentos de empresas, consorcios ou

entidades de natureza semelhante, desde que o faga como

sécia de responsabilidade limitada.

ARTIGO 4.°

O capital social é do valor nominal de Kz: 300.000,00

(trezentos mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro,

dividido e representado pelos sécios em trés quotas assim

distribuidas: uma quota do valor nominal de Kz: 105.000,00

(cento e cinco mil kwanzas), pertencente ao socio Ibrahima

Diallo; uma quota do valor nominal de Kz: 120.000,00 (cento

e vinte mil kwanzas), pertencente ao socio Thierno Abdoulaye

Bah e uma ultima quota é do valor nominal de Kz: 75.000,00

(setenta e cinco mil kwanzas), pertencente ao sdcio Ganga

Magloire Eloi Fortune, respectivamente.

§Unico: — O capital social podera ser aumentado por

deliberacaio da Assembleia Geral e 0 aumento sera dividido

pelos sdcios na propor¢ao das suas quotas ou na forma a

acordarpara 0 efeito.

ARTIGO 35.°

Naoseraio exigiveis prestagdes suplementares de capital,

mas qualquer dos socios podera fazer suprimentos a socie-

dade vencendo juros de cinco porcento.
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ARTIGO 13.

(Foro)
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Organizagées Eco-Cent, Limitada

Certifico que por escritura de 3 de Agosto de 2015, com

inicio de folhas 49, verso, 4 50 do Livro de Notas n.° 91-A,

para escrituras diversas, do 1.° Cartério Notarial da Comarca
do Huambo, perante mim, Jerénimo Reldgio N’gunza,
Notario-Adjunto do respectivo Cartério, compareceu como
outorgante:

Guilherme Cassicala Eculica, casado, natural do
Huambo,onde habitualmente reside na Cidade Baixa, Rua
Garcia da Orta, que outorga este acto portie em representa-
¢a0 do seu filho menor Dorivaldo Emesto Mendes Eculica,de 3 (trés) anos de idade,natural do Huambo, onde habitual-Mente reside com 9 outorgante,

Fol constituida entre ele e seu fj
quotas de Fesponsabilidade limitad«Organizacdes Eco-

Esta conforme.

lho umasociedade por
a, sob a denominacaoCent, Limitadan, com sede no Huambo,

1” Cantério Notarial da Comarca do Huambo no
Huambo, 40S 24 de A80sto de 2015,Jeronimo Relogio N

Notério-Aqj unto,‘Gunza,

a

D ESTATUTO DA SOCIEDADEENOMINADA RGANIZACOESECO-CENT, LIMIT

ARTIGO teA sociedsoon tin ‘nn a denominag 0 de «Oy ANIZacHe
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» COM sede e Principal egt bel
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ARTIGO 3.°
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eu objecto social € 0 exercicio da actiy
S
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0 io geral, misto a grosso € a retalho,indiiste;rc) 3
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2

com rismo, prestagdo de servigos,clinica, farma,ria e fu ?
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ft

4,hotelis
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Pdsigieda de medicamentos, jardinagem, fornecimede ven
‘camentos e material hospitalar, actividade dean calizagao, estudos e€ projectos, assessoria teni.

esto wnobiliria, compra, venda e fornecimento
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§Unico: — E livremente permitida a participagao da :

| i ; i smosociedade no capital social de outras sociedades, me

i as por leiscom objecto social diferente do seu ou regulad :i

6especiais OU em agrupamentos de empresas, cons

a comoentidades de natureza semelhante, desde que o fa¢

socia de responsabilidade limitada.

ARTIGO 4.°

O capital social é do valor nominalde Kz: 200.000,00Oe
tos mil kwanzas),integralmente realizado emel|
© representado pelos sécios em duas quotas assim distribui in.
(uma) quota do valor nominal de Kz: 150.000,00 cena e fe
quenta mil kwanzas), para o sécio Guilherme Cassicala Eee mil
© Outra quota do valor nominal de Kz: 50.000,00 (cinquenta -
kwanzas), para o sécio Dorivaldo Ernesto Mendes Eculica, °
pectivamente,

§Unico: — 9 Capital social poderd ser aumentado po!. .
4 divididodeliberacao da Assembleia Geral e 0 aumento sera divPelos séciog na rma 4Propor¢ao das suas quotas ou na foacordar para 9 efeito.

ARTIGO 5.°Nao sera eXigiveis
Mas qualquer dos Socidade vencendojuros d

ital,Prestagdes suplementares dearn
OS podera fazer suprimentos4 $
€ cinco por cento.

ARTIGO 6°A cessaig das quotasfeit S |i bai andoa € livre entre os sécios, mas qu _val santos, Carecera do consentimento da sociedaott Sempre reservado 9 direito de preferéncia deferidoSs
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§1.°— O sdécio-gerente podera delegar nos outros sécios

poderes de geréncia que the serdo conferidos, sendo

‘cessario 0 mandato competente outorgado em nome da

ciedade quando os delegar em pessoa estranha a socie-

ide.

§2.°— E proibido aos sdcios obrigarem a sociedade em

‘tos e contratos estranhos aos negécios sociais tais como

rales, fiangas, abonagdes ou documentos semelhantes.

ARTIGO 8°

As Assembleias Gerais, quando a lei ndo prescreva for-

ialidades especiais para a sua convocacao, poderaoserfeita

or meio de cartas, correspondéncias e/ou bilhetes-postais

:gistados, dirigidos aos sécios, com um aviso prévio de

elo menos |5 (quinze) dias de antecedéncia.

ARTIGO 9.°

Os Jucrosliquidos durante 0 exercicio econdmico,depois

e deduzida a percentagem de 5% (cinco por cento) para o

indo de reserva legal e social, serao divididos pelos sdcios

a proporcado das suas quotas, bem como das perdas se as

ouver.

ARTIGO 10.°

A sociedade nao se dissolvera por morte ou interdi¢do

le qualquer um dos sécios, continuara com o sobrevivo ou

apazes e com os herdeiros do sdécio falecido ou interdito,

levendo estes nomear um que a todos represente enquanto a

juota permanecerindivisa na sociedade. Dissolvida a socie-

lade por acordo dos socios, todoseles serao liquidatarios e a

iquidagao sera deferida ao sdcio que melhor prego oferecer

2m tgualdade de condicées.

ARTIGO I1.°

Os anos sociais serdo anos civis e os balancos serao

Jados 431 de Dezembro de cada ano, devendoestar aprova-

dos e assinadosaté fins de Marco imediato.

ARTIGO 12.°

No omisso regularao as deliberag6es sociais e as disposi-

¢des da Lei das Sociedades Comerciais, vigentes em Angola.

(15-16968-L13)

 

Santos & Santos, Limitada

Certifico que, por escritura de 16 de Outubro de 2001,

com inicio de folhas 3, a folhas 4, verso, do Livro de Notas

n.° 64-B, para escrituras diversas do 1.° Cartério Notarial

da Comarca do Huambo, perante mim, David Manuel da

Silva Vethas, Licenciado em Direito, Notario de 1.* Classe
do referido Cartério, compareceram:

Primeiro: — Domingos Santos, casado com Eva Catarina

José Miguel Laurindo Santos, sob o regime de comunhao de

adquiridos, natural de Sahumba, Chiumbo, Katchiungo;

Segundo: — Eva Catarina José Miguel Laurindo Santos,

casada como primeiro outorgante, natural de Kanhe-Huambo;

Terceiro: — Celso Justino Katumbela Laurindo dos
Santos, solteiro, maior, natural do Huambo;
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Quarto: — Laurindo Jorge Awolowo dos Santos, sol-

teiro, maior, natural do Huambo;

Quinto: — Angelina Cambongue Laurindo Santos, sol-

teiro, maior, natural do Huambo;

Sexto: — Faustina Aleluia de Boavida Santos, solteiro,

maior, natural do Huambo;

Foi constituida entre eles, uma sociedade por quotas de

responsabilidade limitada, sob a denominacéo «Santos &

Santos, Limitada», com sede no Huambo.

Esta conforme.

1.° Cartério Notarial da Comarca do Huambo, no

Huambo, aos 20 de Agosto de 2015. — O Notario-Adjunto,

Jeronimo R. Nguinza.

ESTATUTO DA SOCIEDADE DENOMINADA
SANTOS & SANTOS, LIMITADA

ARTIGO 1.°

A sociedade adopta a denominaciio de «Santos & Santos,

Limitada», tem a sua sede nesta Cidade do Huambo, podendo

no entanto abrir, agéncias, sucursais ou outras formas de

representagdo em qualquer parte do territério nacional ou

estrangeiro.

ARTIGO 2.°

A sua duracao é por tempo indeterminado,e 0 seu inicio

é a contar de hoje.

ARTIGO3.°

O seu objecto € o exercicio do comércio geral, misto,

a grosso e a retalho, industria, prestagaéo de servicos,

agro-pecuaria, pescas, transporte de passageiros e de mer-

cadorias diversas, industria fotocopiadora, representacado de

maquinas fotocopiadoras de diversas marcas, importacao

e exportacdo, podendo no entanto explorar qualquer outro

ramo de comércio ou industria desde que nao seja proibido

porlet.

ARTIGO 4.°

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

tado pelos sdcios da forma seguinte: uma quota no valor

nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), para 0 sécio

Domingos Santos e cinco quotas iguais e no valor nomi-

nal de Kz: 2.000,00 (dois mil kwanzas), para cada um dos

sécios Eva Catarina José Miguel Laurindo Santos, Celso

Justino Katumbela Laurindo dos Santos, Laurindo Jorge

Awolowo dos Santos, Angelina Cambongue Laurindo

Santos e Faustina Aleluia de Boavida Santos.

ARTIGO 5°

O capital social podera ser aumentadopor delibera¢ao da

Assembleia Geral e 0 aumento sera dividido pelos socios na

proporgao das suas quotas.

ARTIGO6.°

A cessio de quotas é livre entre os sdcios, mas quando

feita a estranhos carecera do consentimento da sociedade,
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ARTIGO7.°
ESTATUTO DA SOCIEDADE s

A geréncia e administra¢ao da sociedade em todosos seus GRUPO HESALQ, LIMITADA

ARTIGO 1.°

actos e contratos emjuizo e fora dele, activa e passivamente

sero exercidas pelo socio Celso Justino Katumbela Laurindo

dos Santos, que desdeja fica nomeadogerente, bastando a sua

assinatura para obrigar validamentea sociedade.

|. O sécio-gerente podera delegar noutros sOcios 0

pessoa estranha a sociedade todos os poderes de geréncia

ora lhe conferidos sendo necessario outorgar 0 respectivO —_estrangeiro.

i aad inaca
A Sociedade adopta a enominagao de «Grupo Hes

Limitada», com sede e principal estabelecimento ¢ be

i i
: Or

cial nesta Cidade do Huambo, Bairro Académico pod Mer.

Lopes
, e

ueM no entanto abrirfiliais, sucursais € outras formas de Ndo

repre.

sentacdo em qualquer parte do territorio nacional o
U ng

¢

¢
mandato em nomedasociedade.| ac | . ARTIGO 2°

2. E expressamente proibido ao socio-gerente obrigar a. . .

; Asua duracdo é por tempo indeterminado, e 0 sey in;

a sociedade em actos e contratos estranhos aos negocios, . > CU Inicio

ar - éacontar da data da presente escritura.

sociais tais comoavales, fiancas, abonagdes ou documentos

semelhantes.
AETIGO 3.

O seu objecto social é€ ici + ,
ARTIGO 8° ) s )j o exercicio da actividade de

comercio geral, misto a grosso e a retalho, industria, hote» ote.
As Assembleias Gerais quando a lei nao prescreve foror- . .

malidades especiais serao convocadas pela geréncia por laria e turismo, prestagéo de servigos, creche, salao de

cartas registadas, dirigidas aos outros sécios com pelo festas, promogao de eventosculturais e recreativos, perf
.

: :

menos quinze dias de antecedéncia. maria, educacdo e ensino, venda e fornecimento de material

ARTIGO 52 diddctico e de escritorio, farmacia, clinica, posto de venda 1

en? i, e distribuicao d i iardi i

Os lucros liquidos apurados depois de deduzida a per- ee medicamentos, jardinagem,actividade de

centagem de cinco porcento sero divididospelos sécios na consultoria e fiscalizagao, estudose projectos, assessoria e |

proporcdo das suas quotas bem como as perdas se as houver formagao técnica profissional, gestao imobiliaria, construcao

ARTIGO 102 civil, obras piblicas e particulares, compra e vendade mate- |

eee . riais de construc¢do civil ‘aie |

anos sociais serdo Os civis € os balan¢gos seréo dados —e derivados do , trol ° Posto ae Venda de eombustivel

em 31 de Dezembrode cadaano, devendoestar aprovadose hidri ’ petréleo, gestéo de recursos, equipamento

idricos, residuos urbanos e ambiente, seguranga privada
assinadosaté fins de Marco imediiato,serie tie pessoal e patrimonial, agro-pecudria, exploragao de fazen-

No omisso regularaoas deliberacées sociais e

as

di i an 0eeteeteSecalewes de Lei de 11 de Abell de tos as disposi- informatica, marketing, representacao comercial, escola de

condugao, rent-a-car, servicos de taxi, transporte de passa-
(15-16935-L13) —_geiros e de mercadorias diversas, camionagem, importagao¢

expatiagad, podendo ainda explorar qualquer outro ramo de

comercio ou industria em que os sdcios acordem e nao seja

Certifico que, por escritura de 31 de Agost proibido porlei.

com inicio de folhas 66 a folhas 66,verso ath © de 2015, SUnico: — E livremente permitida a participaga0 da

n.°91-A, para escrituras diversas do | NTO de Notas Sociedade no capital social de outras sociedades, mes™°

Comarca do Huambo,a cargo de Jerd i aver Notarial da com objecto social diferente do seu ladas or leis
Onimotote Ngunza, especiais ou em agrupamentos de srneresce,consbre0s ou

iva. HHlario entidades de natureza semelhante, desde que 0 faca come

©, onde _Sdcia de responsabilidade limitada.

 

Grupo Hesalq, Limitada

n.° 6, que outorgaest€ acto por si ,
pen SLE jen ARTIGO 4°

(d capital social € do valor nominal de Kz: 200.000,
uzent . -

gante; , dinheiro,4 mil kwanzas), integralmente realizado &™

» dividido e representado pelos sdcios em duas quo-
Foi constitujtuida entre: ele e tas assj «athe

;

Sociedade por quotas de © seu representado, uma de K visorent das: uma quota do valor nomina

Z: 150.000,00 ( . ara
-V0U,09 (cento e cinquenta mil kwanzas), Pa denomina €sponsabilidade fim;640 «Grupo € limitada, so Sci

Huambo, Po Hesalg, Limitada», com seq © 0 Sécio Hilario Manuel Mand mina€no Kz: 50.000.00 (ci ands eutra de vali Carlos
‘VU0,00 (cinquenta mil k ocio WATomé wanzas), para O S

NGMande, respectivamente "?
nico: — i f

deliberacto g O capital social podera ser aumentado in
*#0 da Assembleia Geral e o aumento sera divie”

Pelos sécjOs P
acord na proporcado das suas quotas ou na form?

ar para oefeito,
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ARTIGO 5.°

Nao serao exigiveis prestagdes suplementares de capital,

mas qualquer dos sécios podera fazer suprimentos a socie-

dade vencendojuros de cinco por cento.

ia ARTIGO 62
| A cessao das quotas é livre entre os sdcios, mas quando

feita a estranhos, carecera do consentimento da sociedade, a

gual é sempre reservado o direito de preferéncia, deferido a

outros sécios quando dela nao quiser fazer uso.

ARTIGO 7.°

A geréncia e administrag¢ao da sociedade, em todos os

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

vamente, serao exercidas pelo sécio Hilario Manuel Mande,

que dispensado de caug¢do, é desde ja nomeadogerente, bas-

tando a sua assinatura, para obrigar validamente a Sociedade.

i §1.°—O sécio-gerente podera delegar nos outros sdcios

os poderes de geréncia que lhe serao conferidos, sendo

necessario o mandato competente outorgado em nome da

sociedade quando os delegar em pessoa estranha a socie-

dade.

§2.° — E proibido aos sécios obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos aos negocios sociais, tais como

avales, fiangas, abonagdes ou documentos semelhantes.

| ARTIGO 8°
As Assembleias Gerais, quando a lei nao prescreva for-

malidades especiais para a sua convocacao, poderaoserfeita

por meio de cartas, correspondéncias e/ou bilhetes-postais

registados, dirigidos aos sdcios, com um aviso prévio de

pelo menos 15 (quinze) dias de antecedéncia.

, ARTIGO 9°
_ Oslucros liquidos durante o exercicio econdmico, depois

de deduzida a percentagem de 5% (cinco porcento) para o

fundo de reserva legal e social, serao divididos pelos sdcios

na propor¢ado das suas quotas, bem como das perdas se as

houver.

ARTIGO 10.°

A sociedade nao se dissolvera por morte ouinterdi¢éo

de qualquer um dos sdcios, continuara com o sobrevivo ou

capaz e com os herdeiros do sdcio falecido ou interdito,

devendoestes nomear um que a todos represente enquanto a

quota permanecerindivisa na sociedade. Dissolvida a socie-

dade poracordo dossécios, todoseles serao liquidatarios e a

liquidacao sera deferida ao sécio que melhor pre¢o oferecer

em igualdade de condicées.

ARTIGO 11°
Os anossociais serao anos civis e os balangos serao
dados 431 de Dezembro de cada ano, devendoestar aprova-

dose assinadosaté fins de Marco imediato.

ARTIGO 12.°

No omisso regularao as deliberacdes sociais e as disposi-

¢6es da Lei das Sociedades Comerciais, vigentes em Angola.

(15-16971-L13)
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Jopamarvic, Industria, Limitada

Certifico que porescritura de 23 de Margo de 2015, com

inicio de folhas 10, verso, a folhas 12 do Livro de Notas

n.°5-A, para escrituras de sociedades comerciais do Cartério

Notarial do Bié, a cargo de Fernando Andre, Licenciado em

Direito, Notario, do referido Cartério, compareceram:

Primeiro: — Joao Paulo Catumbela,solteiro, natural do

Kuito, Provincia do Bié, titular do Bilhete de Identidade,

n.° 002431240BE031, emitido aos 23 de Novembro de

2011, residente no Kuito, Rua Joaquim Capango;

Segundo; — Luis Martins Victor, casado, natural do

Luena, Provincia do Moxico,titular do Bilhete de Identidade

n.° 002118010M0039, emitido aos 25 de Outubro de 2010,

residente em Luanda, Casa n.° 112, Bairro Grafanil, Municipio

da Viana;

Foi constituida entre eles uma sociedade por quotas de

responsabilidade limitada sob a denominagao «Jopamarvic,

Limitada», com sede em Caluapanda, Municipio do Kuito,

Provincia do Bié.

Esta conforme.

Cartorio Notarial da Comarca do Bié no Kuito, aos 24

de Marco de 2015. — O Notario, Fernando André.

ESTATUTO DA SOCIEDADE

JOPAMARVIC, LIMITADA

ARTIGO 1.°

A sociedade adopta a denominacdo «Jopamarvic,

Industria, Limitada», tem a sua sede em Caluapanda,

Municipio do Kuito, Provincia do Bié, podendoabrirfiliais,

agéncias, sucursais ou outras formas de representagdo em

qualquerparte doterritério nacional ou noestrangeiro.

ARTIGO 2.°

A sua duracdo é por tempo indeterminado e 0 seu inicio

é a contar da data da suaescritura.

ARTIGO 3°

Tendo como objecto social o comércio geral misto a

grosso e a retalho, representagGes, comércio internacional,

importagdo e exportacdo, remogao de viaturas acidentadas e

avaridas na via publica, hidraulica, constru¢aocivil, estudo

e projectos, fiscalizacao, gestdo de sistemas de aguas, ener-

gia, e tratamento de residuos sdlidos, farmacia, saneamento

basico, prestacdo de servicos, decora¢ées, explora¢ao mine-

ral e de madeira, industria, pastelaria, geladaria panificacado,

educacao e ensino, modas e confec¢des, boutiques, teleco-

municacdes, representacdes de telefones e seus pertences,

hotelaria e turismo, agricultura agro-pecuaria, pescas e seus

derivados, imobiliaria e vendas, transportes terrestres, mari-

timos e aéreos nao regulares, colégios, informatica, cultura,

agéncia de viagens e transitarios, camionagem, bombas de

combustiveis, comercializacao de gas butanoe lubrificantes,

podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo de activi-
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dade comercial ou industrial em que os s6cios acordem e

seja permitida porlei.

|. A sociedade podera participar no capital de outras

empresas nacionais ou estrangeiras, bem como associar-se

a outras entidades singulares e colectivas.

ARTIGO 4°

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

tado por duas quotas iguais, sendo uma no valor nominal

de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kuanzas) pertencente ao

socio: Jodo Paulo Catumbela, e outra a restante quota no

valor nominal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas),

pertencente ao socio denominado, Luis Martins Victor.

ARTIGO 5°

O capital social podera ser aumentadopor deliberac¢4o da

Assembleia Geral e o aumento sera dividido pelos sdcios na

propor¢do das suas quotas ou na forma comose vier acordar.

ARTIGO 6.°

A cessao de quotas é livre entre os sdcios, mas quando

feita a estranhos fica dependente do consentimento da socie-

dade, a qual é sempre reservado o direito de preferéncia

deferido aos sécios quando dela nao quiserusar.

ARTIGO 7.°

A geréncia e administrag¢ao da sociedade em todos os

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

mente sera exercida pelo sdcio Joao Paulo Catumbela, que

desde ja fica nomeado gerente, bastando a sua assinatura

para obrigar validamente a sociedade.

1. O sécio-gerente podera delegar em pessoa estranha a

sociedade parte dos poderes ou todos poderes de geréncia

ora lhe conferido outorgando para o efeito o respectivo man-

dato competente em nome da sociedade.

2. E proibido ao sécio-gerente obrigar a sociedade em

actos e contratos estranhos aos negocios sociais tais como

avales, fiancas, abonac6es ou documentos semelhantes.

ARTIGO 8.°

As Assembleias Gerais quandoa lei nado prescreve for-
malidades especiais para sua convocacao, serao convocadas
pela geréncia por cartas registadas, dirigidas aos outros
sdcios com pelo menos 15 dias de antecedéncia.

ARTIGO 9°

Oslucrosliquidos durante 0 exercicio econdémico, depois
de deduzida a percentagem de cinco porcento para o fundo
de reservalegale social, serao divididospelos sdcios na pro-
porcdo das suas quotas bem comoas perdasse as houver.

ARTIGO 10.°

A sociedade nao se dissolvera por morte ou interdicAo
de qualquer dos sécios, continuara com os sobrevivos ou
capazes e€ com osherdeiros do sdcio falecido ou interdito
devendo estes nomear um que a todos represente enquanto a
quota permanecerindivisa na sociedade.

a) Para todas quest6es deste contracto, quer entre os
sOcios, seus herdeiros os representantes, que
entre eles e a propria sociedade, fica estipulado
oForo da Comarca do Bié, com expressa renun-
cla em qualqueroutro,

DIAARIO Da REPUR),

q
ARTIGO 11° J

Os anos sociais serao os civis e Os b> alan x
em 31 de Dezembro decada ano, deve ¥OS sergy

Ndo estar Ady,
e assinadosaté fins de Marco imediato a que dj APTOVadys

SS€r recy.
ARTIGO 12.9 “Pegi

No omisso regularao as deliberacdes SOociai ‘S@as dispoge

la,
¢des da Lei das Sociedades vigentes em Ango

es,|

AMTNTrading Close Corporation, Limitada °

Certifico que, no dia 15 de Julho de 2015, nesta nal
de Menongue e no Cartério Notarial da Comarca do Cuangu
Cubango, a cargo de Carlos lhandjica, Notario de 3. Claggit
do referido Cartorio e perante a mim Severino Sawang
Tchimbolo, em pleno exercicio de suas fungdes, comparer.
ram como outorgantes: _

Primeiro: — Albano Sapalalo Gertrudes Fernand)

casado sob regime de comunh&o de adquiridos cop

Ludenince Chambula Filipe Chimbenje Fernando, nat.

ral do Huambo, onde habitualmente reside, Bairro Santi

Iria, Rua-6, Provincia do Huambo, portador do Bilhete &y

Identidade n.° 000200437H0037 emitido pela Direcgit,

Nacional de Identificagdo, em Luanda aos 9 de Julho

de 2014; {i

Segundo: — Albertina Baptista, solteira, natural d,

Cuchi, habitualmente residente em Menongue, Baim
Satde, Provincia de Cuando Cubango, portadora do Bilhet

de Identidade n.° 005961567CC047, emitido pela Direcs"
Nacional de Identificacéo em Luanda aos 8 de Feverei?.

de 2013;

Terceiro: — José Francisco Manico,solteiro, natura

Huambo, onde habitualmente reside, Bairro Cidade wa

Rua Teixeira da Silva, Provincia do Huambo, portador 4°

Bilhete de Identidade n.° 001077747H0036, emitido me

Direccao Nacional de Identificagao, em Luanda aos 2h 1

Maiode 2015; comt
Quarto: —.Renato Luise Rodrigues, casad0 i

Erika Rodrigues, natural de Menongue, Proving

Cuando Cubango,residente habitualmente em wane
Reptblica Namibiana, portador do Cartao de Ident ait"

Nacional n.° 73090210185, emitido aos 28 de Fever™" 5

de 2012; Y

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos docum®

tos supra referenciados. :
E poreles foi dito: tre si
Que pelo presente instrumento constituem ©? e

uma sociedade comercial por quotas denominada “de Fy
Trading Close Corporation, Limitada», tem 4 sua sé ‘4 e"

Menongue, Zona Urbana, Bairro 45 Casas, Provine pat
Cuando Cubango, podendo transferi-la livrement? a cit’

qualquer outro local do territério nacional, bem coma
sucursais, filiais, agéncias ou outras formas de represen
dentro e fora do Pais.

| do
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Que sociedade tem comocapitalsocial de Kz: 100.000,00

em mil kwanzas) integralmente realizado em dinheiro, divi-

do e representado por quatro quotas iguais, cada uma no

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

srtencente a cada um dossécios, respectivamente.

A sociedade tem como objecto social o previsto no

tigo 3.° do seu estatuto e reger-se-a pelos artigos cons-

ntes do documento complementar elaborado em separado

yg termos do n.° 2 do artigo 55.° da Lei da Simplificacao

Modernizacao dos Registos Predial, Comercial e Servjco

otarial, que fica a fazer parte integrante desta escritura e

ie 0S outorgantes declaram terem lido tendo pleno conhe-

mento do seu contetido pelo que é dispensadaa sualeitura.

| Assim o disseram e 0 outorgaram.

Instruem este acto:

a) foi apresentado o certificado de admissibilidade,

passado pelo Ficheiro Central de Denominagées

Sociais em Luanda aos 7 de Julho de 2015.

Aos outorgantes e na presen¢a dos mesmosfiz em voz

ta a leitura deste acto a explicacg&o do seu contetido e a

lverténcia da obrigatoriedade do registo do acto no prazo

: 90 dias.

_ Cartorio Notarial da Comarca do Cuando Cubango, em

enongue, aos 15 de Julho de 2015.— O Notario-Adjunto,

‘verino Sawanda Tchimbolo.

| ESTATUTO DA SOCIEDADE
MTN TRADING CLOSE CORPORATION, LIMITADA
|
| ARTIGO 1.°

A sociedade adopta a denominagdo de «AMTN Trading

\ose Corporation, Limitada», com sede em Menongue,

ma Urbana, Bairro 45 Casas, Provincia do Cuando

abango, podendo transferi-la livremente para qualquer

tro local do territério nacional, bem comoabrirfiliais,

Cursais, agéncias ou outras formas de representagao den-

) € fora do Pais.

|
|
|
|

ARTIGO 2.°

- Asua duracdo é por tempo indeterminado, contando-se o

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

data da celebracdo do presente acto de constituigao.

ARTIGO 3.°

_O seu objecto social € o comércio a grosso e a reta-

D, hotelaria e turismo, construcdo civil e obras publicas,

listria, prestacio de servicos, rent-a-car, informatica

‘telecomunicacdes, educagao, farmacia, agro-pecuaria,

iPortacao e exportacio, exploracdo florestal e mineira,

nda de material escolar e de escritério, venda de auto-

aveis, jardinagem, promocado de eventos e espectaculos

isico-culturais, podendo ainda dedicar-se a qualqueroutro

eo de comércio ou industria, em que os sdcios acordem e

4 permitido porlei;

}
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ARTIGO 4°

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado

por 4 (quatro) quotas iguais no valor nominal de Kz: 25.000,00

(vinte e cinco mil kwanzas), pertencentes aos sdcios Albano

Sapalalo Gertrudes Fernando,José Francisco Manico,Albertina

Baptista e Renato Luise Rodrigues.

ARTIGO5.°

A cessdo de quotas a estranhos fica 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 6.°

A geréncia e administracdéo da sociedade, em todos os

seus actos e contratos, em juizos e fora deles, activa e passi-

vamente, serao exercidos pela sécia Albertina Baptista, que

desde ja fica nomeada gerente bastando a assinatura dela

para obrigar validamento a sociedade.

| A sécia-gerente podera delegar noutro sécio ou em

pessoas estranha a sociedade parte ou todos os poderes de

geréncia ora lhes conferidos outorgando para o efeito o res-

pectivo mandato competente em nomedasociedade.

2 Para que a sdcia~ gerente possa delegar a pessoas

estranhas a sociedade parte ou todos poderes da geréncia,

é necessaério 3/4 de votos expressos dos sdécios em acta de

assembleia convocadapara 0 efeito.

3 E proibido 4 sécia-gerente em obrigar a sociedade em

actos e contratos estranhos aos negocios sociais tais como

avales, fianca, abonacdes ou documentos semelhantes.

ARTIGO 7.°

As assembleias Gerais, quando a lei nao prescreve

formalidades especiais para a sua convocac¢ao, serao con-

vocadas pela geréncia por cartas registadas, dirigidas aos

sdcios com pelo menos15 dias de antecedéncia, isto quando

a lei nado prescreve formalidades especiais de comunica-

cao. Se qualquer dos sdcios estiver ausente da sede social, a

comunicacao devera ser feita com temposuficiente para que

possa comparecer.

ARTIGO 8°

Os lucros liquidos durante 0 exercicio econdmico, depois

de reduzida a percentagem de 5%, para o fundo de reserva

legal ou outros destinos especiais criados em Assembleia

Geral serio divididos pelos sdécios na proporgdo das suas

quotas bem comoas perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedade nao se dissolvera por morte ou interdicdo

de qualquer dos sdcios, 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 permanecerindivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sdcios e nos

demais casos legais, todos os sdcios serao liquidatarios e
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a liquidacdo e partilha verificar-se-do como acordarem. Na

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

social licitado em globo, com obrigagao do pagamento do

passivo e adjudicado ao s6cio que melhor pregooferecer, em

igualdade de condigoes.

ARTIGO11.°

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer sdcio, quando sobre ele recai arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

ARTIGO12.°

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 do Cuando Cubango, com expressa rentincia a

qualquer outro.

ARTIGO 13.°

Osanos sociais serao correspondentesoscivis e os balan-

cos serao dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo

encerrar a 31 de Marco imediato.

ARTIGO 14°

No omisso regularao as deliberagGessociais, as disposi-

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

Comerciais, e demais legislagao aplicavel.

Assim os intervenientes declaram constituir 0 acto, nos

termos exarados.

Documentos arquivados.

O presente acto de constituicdo foi lido e assinado, e o

contetido do mesmo exprime a vontadedaspartes.

(15-16952-L13)

 

Transcorrea (SU), Limitada

Israel Carlos de Sousa Nambi, Conservador de 3.* Classe
da Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, 2. Seccao

do Guiché Unico da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petigao apre-
sentada sob 0 n.° 53 do livro-didrio de 8 de Outubro do
corrente ano, a qualfica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que, José Francisco Anténio JGnior, casado
com Maria da Conceicao Salgueiro, sob 0 regime de comu-
nhao de adquiridos, de nacionalidade angolana, natural do
Kuito, Provincia do Bié, residente em Luanda, no Municipio
de Viana, Bairro Vila de Viana, Rua Albano Machado, Casa
n° 18, constituiu uma sociedade unipessoal por quotas
denominada «Transcorrea (SU), Limitada», registada sob 0

Esta conforme.

Conservatoria do Registo Comercial ddo Guiché ( e Luanda, 22 Seccdo
nico da Empresa, em Luanda. ? » 408 8 deO

2015. —O ajuda nte, ilegivel, utubro de

oO )

Cy,
ESTATUTOS DA SOCIEDAn J

TRANSCORREA(SU), LIMItan,, 2.
AARTIGO |

(Tipo e firma)

A sociedade adopta 0 tipo Sociedade ¢OMmerc;
soal por quotas e a firma «Transcorrea (SU Merial Up

), Limitaga, Y
ARTIGO 2° uF

(Sede) =
. n

A sociedade tem a sua sede na Provincia cr

Municipio de Viana, Bairro Vila de Viana P Lundin

Machado,Casa n.° 18. 702 Albae

ARTIGO 3.° 1€
(Objecto) ‘a

i
A sociedade tem porobjecto o ‘

P J aluguerde meios de trap,Pe
porte terrestre.

a
ARTIGO 4° ?(Capital)

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

integralmente realizado em dinheiro, representado Por un;quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzzs)
pertencente ao sdcio-tnico, José Francisco Antonio Junior.

ARTIGO 5S.°

(Geréncia)

1. A administra¢&o e representacdo da sociedadeficari:

cargo dos gerentes nomeadospelo sdécio-tnico, com ou sen”

remuneracdo, conformefor por ele decidido.

2. Para obrigar validamente a sociedade € suficientet

assinatura de um gerente.

3. Ficam desde ja nomeados gerentes 0 sdcio ls

Francisco Antonio Junior, e a ndo-sdcia, Barbara Salguett_

Antonio John Cooper. €
)

af
ARTIGO 6.°

(Decisées do s6cio-unico)

atureza semelhante iin
As decisées do sécio tnico de n ni

as. ~ ; z istad
deliberacées da Assembleia Geral deverao ser regist

acta por ele assinada e mantidas emlivro de actas.

ARTIGO 7.°

(Cessdo de quotas) wit

: Sat dente
A cessdo de quota implica a saida do sdcio ce i

: i oal.
transformagao da mesma em sociedade pluripes®

ARTIGO 8.°
(Participacao em sociedades) edad

ox soc
‘ an ; Ges CM alA sociedade pode adquirir participay , soci’ af

. . n 7
com objecto diferente daquele que exerce, ou & si gocied

; . a0 sé 4

reguladas por leis especiais, desde que nao § spremen™ ‘
. . . on

des unipessoais, e integrar agrupamentos C

de empresas. t

ARTIGO9® ?
(Negécios do sécio coma socieda m*.

. co ‘0
nos . . é€ oc! an (0

O sécio pode celebrar validamente © Fsae!

sociedade, desde que os mesmos sirvam 4 r
. . ’ {Ue

respectivo objecto social, nos termos da 5-16

2

'
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PRIMULTY— Prestacifo de Servicos e Comércio

Geral, Limitada

Certifico que, por escritura de 6 de Outubro de 2015,

rrada com inicio a folhas 42 do livro de notas para escri-

as diversas n.° 429, do Cartério Notarial do Guiché

ico da Empresa, a cargo do Notdrio, Licio Alberto

‘es da Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre

rgilio Narciso Avelino Estevao, solteiro, maior, natural

Saurimo, Provincia da Lunda-Sul, onde reside habitual-

ante, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro Cassenda,

isa n.° 3 rés-do-chao, Zona 6, que outorga neste acto por

individualmente e em nome e representacdo de Elisio

s}fim Avelino Estevao,solteiro, maior, natural de Saurimo,

ovincia da Lunda-Sul, onde reside habitualmente, no

unicipio do Saurimo, Bairro Agostinho Neto, casa sem

imero;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi-

jade limitada, que se regera nos termos constantes dos

tigos seguintes.

Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

janda, aos 8 de Outubro de 2015. — O ajudante,i/egive/.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
PRIMULTY— PRESTACAO DE SERVICOS

E COMERCIO GERAL,LIMITADA

ARTIGO I.°

| Asociedade adoptaadenominagcao social de«PRIMULTY

L Prestagdo de Servicos e Comércio Geral, Limitada», com

:de social na Provincia de Luanda, Municipio de Luanda,

istrito Urbano da Maianga, Bairro Prenda, Rua dos Lotes,

ote n.° 3, 1.° andar, 7 esquerdo, podendotransferi-la livre-

iente para qualquer outro local do territoério nacional, bem

omoabrirfiliais, sucursais, agéncias ou outras formas de

:presentacao dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2.°

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

licio da sua actividade, para todososefeitos legais, a partir

a data da celebracao da escritura.
!

| ARTIGO 3.°
: Asociedade tem como objecto social a prestagdo de ser-

igos, comércio geral a grosso e a retalho, agro-pecuaria,
ndustria, pesca, hotelaria e turismo, informatica, teleco-

dunicagdes, publicidade, construgao civil e obras publicas,

Onsultoria, exploragao florestal, comercializacao de tele-

Ones e seus acessérios, transporte maritimo, camionagem,

‘gente despachante e transitarios, promogao e mediagao

mobiliaria, cabotagem, renf-a-car, compra e venda de

laturas, novas ou usadas e seus acessdrios, venda e repa-

a¢ao de veiculos automoéveis, concessionaria de material e

e¢as separadas de transporte, fabricac&o de blocos e vigo-

aS, Comercializacdo de medicamentos, material cirtirgico,
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gastavel e hospitalar, produtos quimicos e farmacéuticos,

servi¢os de satide, plastificagaio de documentos, venda de

material de escritério e escolar, decoracées, serigrafia, ser-

vigos de cabeleireiro, exploragdo de boutique, agéncia de

viagens, perfumaria, relacdes ptiblicas, pastelaria, geladaria,

panificacdo, representacgdes comerciais e industriais, venda

de gas de cozinha, exploragao de petréleo, desporto e recria-

¢ao, meios industriais, realizacdes de actividades culturais

e desportivas, manutengado de espacos verdes, seguranca de

bens patrimoniais, educasfo e ensino, importacdo e expor-

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

comércio ou industria em que os sdcios acordem seja per-

mitido porlei.

ARTIGO 4.2

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 sécios, Elisio Delfim Avelino Estevao e

Virgilio Narciso Avelino Estevao, respectivamente.

ARTIGO 5.°

A cesséo de quotas a estranhos fica 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 6.°

1. A geréncia e representagao da sociedade, em todos os

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

mente, incumbemaos sécios Elisio Delfim Avelino Estevao e

Virgilio Narciso Avelino Estevdo, que ficam desde ja nomea-

dos gerentes, com dispensa de cau¢do, bastando asassinaturas

dos gerentes para obrigar validamente a sociedade.

2. Os gerentes poderao 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 aos gerentes obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negécios sociais da sociedade,tais

como letras de favor, fianca, abonagSes ou actos seme-

lhantes.

ARTIGO 7°

As Assembleias Gerais seraéo 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 comunica¢ao. Se qualquer

dos socios estiver ausente da sede social a comunicacao

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, serio divididos pelos sdcios na propor-

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

as perdas se as houver.
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ARTIGO 9.°

A sociedade nao se dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sdcios, continuando a sua existéncia com 0

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sdcios e nos

demais casos legais, todos os sdcios serdo liquidatarios e a

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

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 prego oferecer, em igual-

dade de condigées.

ARTIGO 11°

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer sécio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

ARTIGO 12.°

Para todas as questdes emergentes do presente contrato,

querentre os sécios, seus herdeiros ou representantes, quer

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

Comarca de Luanda, com expressa renincia a qualquer

outro.

ARTIGO 13.°

Os anossociais serao os civis e os balancos serdo dados

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

Marco imediato.

ARTIGO 14.°

No omisso regularao as deliberacdes sociais, as dispo-
si¢des da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das
Sociedades Comerciais, e demais legislagao aplicavel.

(15-16996-L02)

Organizacées Catalama, Limitada

Certifico que, por escritura de 6 de Outubro de 2015
lavrada com inicio a folhas 92, do livro de notas para esctit
turas diversas n.° 296-A, do Cartorio Notarial do Guiché
Unico da Empresa, a cargo do Notario, Lucio Alberto Pires
da Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: — Mateus José Maria, solteiro maior, natural
do Sambizanga, Provincia de Luanda, ondereside habitual-
mente, no Municipio de Viana, Bairro Zango II, Rua do
Cajueiro, Quadra H, Casa n° H/ 12CE;

Segundo: — Adérito Miguel Zenze, solteiro maior,natural da Ingombota, Provincia de Luanda onde r idehabitualmente, no Municipio de Viana Bairro Z. oiCasa n.° J};
oe

Terceiro: — Ande jmaior, natal ao Ingonbota,Pree” Zenze, solteiro,
, a de Luanda, ondereside habitualmente no Municinj :

, nicipi ae
Rua 9, Casa n° H/] ICE; pio de Viana, Bairro ZangoII,

Quarto: — Celestino André Miguel Zenze
natural da Ingombota, Provincia de Luanda, resiq

tualmente, no Municipio de Viana, Bairro Zang .
Cajueiro, Quadra H, Casa n.° H/12CE;

Uma sociedade comercial por quotas de que se
nos termos constantes do documento em anexo, "See

Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Em
Luanda, aos 8 de Outubro de 2015. — O ajudant

Ol, Ruy

Presa, e

e, Hlegive

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

ORGANIZAGOES CATALAMA, LIMITADA

ARTIGO 1°
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A sociedade adopta a denominacao social de «Orga!
nizacdes Catalama, Limitada», com sede social na Provincia]

de Luanda, Municipio de Belas, Bairro Sapt I, Rua Antonia
Neto, casa sem numero, podendo transferi-la livrement
para qualquer outro local do territério nacional, bem coms

abrir filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de Tep

sentacaéo dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2.°

A sua durac¢do € por tempo indeterminado, contando-s

Te: 5

w
u

u
d
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1

€0

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

da data da celebracdo da escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestagao

g

de ¢

servicos, comércio geral a grosso ea retalho, serralharia, catc

xilharia de aluminios, avicultura, agro-pecuaria, industria, |

pesca, hotelaria e turismo, informatica, telecomunica¢oés,

publicidade, construcao civil e obras publicas, consulto
~ . . ~ ¢

exploracao florestal, comercializagdo de telefones € sels’

nte des: ”
¢

acessérios, transporte maritimo, camionagem, age

pachante e transitdrios, promocdo e media¢gao imobilia

cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas,

ou usadas e seus acessérios, venda e reparagao de ve

automéveis, concessiondria de material e pe¢as separa

transporte, fabricagaéo de blocos e vigotas, comerciali

de medicamentos, material cirurgico, gastavel  hosP

lar, produtos quimicos e farmacéuticos, servi¢os de s

plastificagdio de documentos, venda de material de ¢s@

rio e escolar, decoracGes, serigrafia, impress6es, serv!

de cabeleireiro, boutique, agéncia de viagens, perfum

relagdes publicas, pastelaria, geladaria, panifica¢ao ™

sentagdes comerciais e industriais, venda de gas dé cozlt

desporto e recreacdo, meios industriais, realizagoes de @

Vidades culturais e desportivas, manutengao dé espa

verdes, seguranga de benspatrimoniais, educa¢40 © ens!

importacao € exportacao, podendo ainda dedicar-
quer outro ramo do comércio ou industria em que °
acordem e seja permitido porlei.
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ARTIGO 4.°

| Ocapital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas),

itegralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

ido por 4 (quatro) quotas, sendo uma no valor nominal

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

Scio Mateus José Maria, 2 (duas) iguais no valor nominal

e Kz: 15.000,00 (quinze mil kwanzas) cada uma, perten-

entes aos sécios Adérito Miguel Zenza e Anderson Mateus

figue! Zenze, e outra no valor nominal de Kz: 10.000,00

jez mil kwanzas), pertencente ao sdécio Celestino André

Aiguel Zenze, respectivamente.

ARTIGO 5.°

- A cessdo de quotasa estranhosfica dependente do con-

entimento da sociedade, a qual € sempre reservado 0 direito

le preferéncia, deferido aos sdcios se a sociedade dele nao

luiser fazer uso.

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

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

jvamente, incumbem ao sécio Mateus José Maria, que

ica desde ja nomeado gerente, com dispensa de caucdo,

yastando | (uma) assinatura do gerente para obrigar valida-

nente a sociedade.

/ 2. O gerente podera delegar num dos sécios ou mesmo

1m pessoa estranha a sociedade parte dos seus poderes de

zeréncia, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

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

2 contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,tais

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

lhantes.

ARTIGO 7.°

' 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 comunicagéo. Se qualquer

dos sdcios estiver ausente da sede social, a comunicagao

deverd ser feita com tempo suficiente para que possa com-

parecer.

}

ARTIGO 8.°

Oslucros lfquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serao divididos pelos sdcios na propor-

liquidagao e partilha verificar-se-A como acordarem.Nafalta

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

licitado em globo com obrigacdo do pagamento do passivo

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

dade de condigées.

ARTIGO 1!1.°

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 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

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 regularéo as deliberacg6es sociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciais, e demais legislagao aplicavel.

(15-16997-L02)

 

Lidevuwe, Limitada

Certifico que, por escritura de 7 de Outubro de 2015,

lavrada cominicio a folhas 95, do livro de notas para escritu-

ras diversas n.° 33-B, do Cartorio Notarial do Guiché Unico

da Empresa — ANIFIL, a cargo do Notario, Licio Alberto

Pires da Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: — Lidis de Deus Claudel Benedito, casado

com Ilidia Bernardo Jerdnimo Claudel Benedito, sob o

regime de comunhiao de adquiridos, natural do Cazenga,

Provincia de Luanda, residente habitualmente no Municipio

e Bairro de Viana, casa sem numero;

Segundo: — Miriam Judite Francisco Benedito, sol-

teira, maior, natural do Cazenga, Provincia de Luanda,

onde reside habitualmente, no Bairro do Cazenga, casa sem

numero, Zona 18;

Terceiro: — Anderlasio de Jerénimo Claudel Benedito,

solteiro, maior, natural do Cazenga, Provincia de Luanda,

residente habitualmente no Municipio do Cacuaco,

Bairro Centralidade do Cacuaco, Bloco 12, Edificio 4B,

¢ao das suas quotas, e em igual proporcdo serao suportadas
as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°
A sociedadenao se dissolver4 por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com os

Sobrevivos e herdeiros ou representantes do sdécio falecido

Ouinterdito, devendo estes nomear um quea todosrepre-

sente, enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos
demais casos legais, todos os sécios serao liquidatarios e a

Apartamento 601;

Uma sociedade 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, 8 de Outubro de 2015. — O ajudante,

ilegivel.
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ESTATUTOS DA SOCIEDADE ARTIGO 5° 1

LIDEVUWE,LIMITADA A cesséo de quotas a estranhosfica depende

ARTIGO 12 sentimento da sociedade,a qual é sempre fessevaa.” d Cop,

A sociedade adopta a denominagao de «Lidevuwe,

Limitada», com sede social na Provincia de Luanda,

Municipio do Cazenga, Bairro Tala Hadi, Rua H, Casa n.° 40,

podendotransferi-la livremente para qualquer outro local do

territorio nacional, bem comoabrir filiais, sucursais, agén-

cias ou outras formas de representacdo 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 celebracdo da presente escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem comoobjecto social 0 comércio geral

a grosso e a retalho, representagdes comerciais e indus-

triais, prestacdo de servicos, hotelaria e turismo e similares,

industria, agro-pecuaria, pesca, servicos informaticos, tele-

comunicagées, publicidade, construgao civil e obras publicas,

exploracdo mineira e florestal, comercializagao de telefones

e€ seus acess6rios, transporte maritimo, camionagem, agente

despachante e transitarios, cabotagem, renf-a-car, compra e

venda de viaturas, novas ou usadas e seus acessorios, repa-

racdo de veiculos automéveis, concessionaria de material e

pecas separadas de transporte, fabrico de blocos e vigotas,

comercializacao de combustiveis e lubrificantes, exploragao

de bombas de combustiveis e estac&o de servi¢o, comer-

cializagao de medicamentos, material cirtrgico, gastavel e

hospitalar, produtos quimicos e farmacéuticos, servicos de

satide, venda de perfumes, plastificag¢io de documentos,

venda de material de escritdrio e escolar, decoracGes, seri-

grafia, panificacao, produgao de gelados,industria pasteleira,

exploragao de boutique, explora¢ao de saldode cabeleireiro,

agenciamento de viagens,relacdes publicas, venda de gas de

cozinha, desporto e recreacdo, exploracao de video clube e

discoteca, realizagdes de actividades culturais e desportivas,

manuten¢ao de espacos verdes, seguranga de bens patrimo-
niais, exploragao de jardim de infancia e ATL, educacdo e
cultura, instrugéo automovel, ensino, saneamento basico,
jardinagem, limpeza, desinfestagao, fabricac3o e venda de
gelo, importagao e exportacdo, podendo ainda dedicar-se a
qualquer outro ramo de 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 kwanzas)
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-
tado por (trés) quotas sendo uma quota no valor nominal
de Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas)
socio Lidis de Deus Claudel Benedito, e as 0
tas iguais no valor nominal de Kz: 30,00
kwanzas) cada uma, pertencentes aos s¢
de Jeronimo Claudel Benedito e
Benedito, respectivamente,

pertencente ao
utras duas quo-
0,00 (trinta mil
cios Anderlasio

Miriam Judite Francisco

de preferéncia, deferido aos sécios se a s

quiser fazer uso.

Ireity

: nam

é

Ociedade dey

ARTIGO 6.°

1. A geréncia e administracdo da Sociedade, @
seus actos e contratos, em juizo e fora dele, ac
sivamente, incumbem aos sdcios Lidis de De

Benedito e Anderlasio de Jerénimo Claude] Benedit
ficam desde ja nomeadosgerentes, bastando a assinaty, Que

| (um) dos gerentes para obrigar validamente a sociedad, de

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em a)
e contratos estranhos aos negociossociais da sociedag :

” todos 05

us Claugy®

@,taj
como letras de favor, fianca, abonacées ou actos ent

lhantes.
a

ARTIGO 7.° ji

A Assembleia Geral sera convocada por simples catsi

registadas, dirigidas aos sdécios com pelo menos 30 (tring)
dias de antecedéncia,isto quando lei nfo prescreva forma.

lidades especiais de comunicag¢ao. Se qualquer dos SOCias,,
estiver ausente da sede social, a comunicacdo deverd Sle

feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.° a

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida per

centagem para fundos ou destinos especiais criados emt

Assembleia Geral, serao divididos pelos sécios na propor!

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

as perdas se as houver.

ARTIGO9.°

A sociedade nao se dissolvera por morte ou impediment

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com?

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sdcio falecido 0,

interdito, devendo estes nomear um que a todos representé

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO10.° P
Dissolvida a sociedade por acordo dos socios ©T

demais casos legais, todos os sécios serao liquidatar?
a liquidacdo e partilha verificar-se-ao como acordaren

falta de acordo, e se algum deles o pretendersera 0 :

social licitado em globo com obriga¢ado do pagamen ef!
passivo e adjudicado ao sécio que melhorpre¢o oferec

igualdade de condicGes.

de

ol

ARTIGO 11.° yota
A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar 4 shot

qualquer sdcio, quando sobre ela recaia arresto, pen
providéncia cautelar.

pra?
gente co” ve

entantes
oro

ARTIGO 12.°

Para todas as questdes emergentes do pre

quer entre os sécios, seus herdeiros Ou repres 5

entre eles e a prépria sociedade, fica estipulado yala*
Comarca de Luanda, com expressa renuncia 4

outro.
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ARTIGO 13.°

Os anos sociais serao os civis e os balangos serao dados

1 3] de Dezembro de cada ano, devendo encerrara 31

Marco imediato.

ARTIGO 14.°

No omisso regularao as deliberagdes sociais, as dispo-

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

icledades Comerciais, e demais legislagao aplicavel.

(15-17028-L03)

 

LIDER AG — Corretora de Seguros, Limitada

Certifico que, por escritura de 2 de Outubro de 2015,

vrada com inicio a folhas 29 do livro de notas para escri-

ras diversas n.° 296-A, do Cartério Notarial do Guiché

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

a Costa, Licenciado em Direito, foi realizada alteragao

) pacto social da sociedade «LIDER AG — Corretora de

eguros, Limitada».
| Primeiro: — Manuel Jamba Raimundo, divorciado,

atural de Luanda, onde reside habitualmente, no Municipio

e Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Patrice

umumba, Rua Marechal!Broz Tito, n.° 54, 5.° andar, apar-

amento H;

| Segundo: — Adriano Correia Gomes, solteiro, maior,

atural de Luanda, ondereside habitualmente, no Municipio

e Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Patrice

sumumba, Rua da Missdo, Casa n.° 316;

_ Terceiro: — Manuel Duarte Varela, casado com Maria

la Concei¢ao Falco Soares Varela, sob o regime de comu-

thao de adquiridos, natural do Sambizanga, Provincia

le Luanda, onde reside habitualmente, no Municipio de

suanda, Distrito Urbano e Bairro da Ingombota, Rua Rei

<atyavala, n.° 6, 3.° andar, Apartamento n.° 6;

| Quarto: — Madaleno do Rosario da Costa e Silva, sol-

eiro, maior, natural do Sambizanga, Provincia de Luanda,

mde reside habitualmente, no Municipio de Luanda,Distrito

‘Jrbano do Rangel, Bairro Nelito Soares, Rua Fernado de

Sousa, n.° 55, 1.° andar, Apartamento C;
1 Quinto: — Eliseu Manuel Augusto dos Reis, solteiro,

Mnaior, natural de Luanda, onde reside habitualmente, no

‘Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Ingombota, Rua

'Samuel Bernardo,n.° 22, 3.° andar, Apartamento n.° 34;
Declaram os mesmos:

Que, os primeiros quatro outorgantes so os tnicos e
:ictuais sdcios da sociedade comercial por quotas denomi-

yada «LIDER AG — Corretora de Seguros, Limitada», com

‘ede em Luanda, no Municipio de Luanda, Distrito Urbano

fa Ingombota, Bairro dos Coqueiros, Largo do Atlético,

,redio n.° 20, 3.° andar, Apartamento B, constituida por
“Scritura publica datada de 4 de Julho de 2013, lavrada com

_nicio a folha 61, do livro de notas para escrituras diver-

ies n.° 315, e alterada por escritura de 13 de Outubro: de

014, com inicio a folha 9, do livro de notas para escritu-
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ras diversas n.° 228-A, deste Cartorio Notarial, registada na

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, 2.7 Secgdo

do Guiché Unico da Empresa, sob 0 n.° 2.128-13, titular do
Numero de Identificacdo Fiscal 5417230847, com o capi-

tal social de Kz: 2.000.000,00 (dois milhdes de kwanzas),

integralmente subscrito e realizado em dinheiro, dividido e

representado por quatro quotas, sendo uma quota no valor

nominal de Kz: 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil

kwanzas), pertencente ao sécio Manuel Jamba Raimundo e

3 (trés) quotas iguais no valor nominal de Kz: 350.000,00

(trezentos e cinquenta mil kwanzas) cada uma, pertencentes

aos sdcios Adriano Correia Gomes, Manuel Duarte Varela e

Madaleno do Rosario da Costa e Silva;

Que, pela presente escritura e conforme deliberado por

acta de Assembleia Geral datada de 24 de Setembro de 2014,

OS actuais sOcios aumentamo capital social de 2.000.000,00

(dois mifhées de kwanzas), para Kz: 5.000.000,00 (cinco

milhées de kwanzas), sendo o valor do aumento de

Kz: 3.000.000,00 (trés milhdes de kwanzas), valor este que

ja deu entrada na caixa da sociedade, integralmente subs-

crito e realizado em dinheiro, dividido pelos sécios da

seguinte forma;

O primeiro outorgante unifica a quota que ja detinha

na sociedade no valor nominal de Kz: 950.000,00 (nove-

centos e cinquenta mil kwanzas), com a quota que

subscreve no valor nominal de K: 200.000,00 (duzen-

tos mil kwanzas), passando a deter uma quota no valor

nominal de Kz: 1.150.000,00 (um milhdo e cento e cin-

quenta mil kwanzas);

O segundo, terceiro e quarto outorgante, unificam a

quota que ja detinham na sociedade no valor nominal

de Kz: 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil kwan-

zas) cada, com a quota que lhes é subscrita no valor

nominal de Kz: 600.000,00 (seiscentos mil kwanzas),

passando cada um a deter uma quota no valor nominal de

Kz: 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil kwanzas);

O quinto outorgante subscreve uma quota no valor nomi-

nal de Kz: 1.000.000,00 (um milhao de kwanzas);

Que, 0 quinto outorgante é desta forma admitido na

sociedade como s6cio nos precisos termos exarados;

Em fungao do acto praticado altera-se a redaccdo do

artigo 4.° do pacto social que passa a ser a seguinte:

ARTIGO 4.2

O capital social € de Kz: 5.000.000,00 (cinco

milhdes de kwanzas), integralmente subscrito e rea-

lizado em dinheiro, dividido e representado por

cinco quotas, sendo uma quota no valor nomi-

nal de Kz: 1.150.000,00 (um milhéo e cento e

cinquenta mil kwanzas), pertencente ao sdcio,
Manuel Jamba Raimundo, outra quota no valor

nominal de Kz. 1.000.000,00 (um milhdo de

kwanzas), pertencente ao socio Eliseu Manuel

Augusto dos Reis e 3 (trés) quotas iguais no valor

nominal de Kz: 950.000,00 (novecentos e cinquenta
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mil kwanzas) cada uma, pertencentes aos sdcios

Adriano Correia Gomes, Manuel Duarte Varela e

Madaleno do Rosario da Costa e Silva, respectiva-

mente.

Declaram ainda os mesmos que mantém-sefirmes e vali-

das todas as demais disposicdes nao alteradas pela presente

escritura.

Assim 0 disseram e outorgaram.

Esta conforme.

Cartorio Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, aos 8 de Outubro de 2015. — O ajudante, i/egivel.

(15-16998-L02)

 

EMFC— Consulting,S. A.

Certifico que, por escritura de 8 de Outubro de 2015, lavrada

com inicio a folhas 9 do livro de notas para escrituras diversas

n° 34-B, do Cartorio Notarial do Guiché Unico de Empresa

— ANIFIL, a cargo do Notario, Lucio Alberto Pires da Costa,

Licenciado em Direito, perante mim, Eduardo Sapalo, Notario-

Adjunto, cujo texto integralfica depositado nesta Conservatoria

nos termos dos n.* 3, 4 e 5 do artigo 169.° da Lei n.° 1/97,

foi constituida uma sociedade anodnima denominada «EMFC

— Consulting, S. A.», com sede em Luanda, na Rua Amilcar

Cabral, Edificio, n.* 102 e 104, Municipio de Luanda,Distrito

Urbano da Maianga, Bairro da Maianga, que tem porobjecto e

capital social o estipulado nosartigos 2.° e 3.° do seu estatuto,

que esta sociedadese 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

€ perfeitamente conhecido de todos os outorgantes.

Esta conforme.

Cartorio Notarial do Guiché Unico de Empresa —
ANIFIL, em Luanda, 9 de Outubro de 2015. — O ajudante,

ilegivel.

ESTATUTOS DE SOCIEDADE

EMFC — CONSULTING,S.A.

CAPITULO|
Denomina¢4o, Duragdo, Sede e Objecto Social

ARTIGO 1.°

(Denominagao, sede e duracao)

1. A sociedade, constituida sob a forma de sociedade ané-
nima, adopta a firma «EMFC — Consulting, S. A.», tem a
sua sede em Luanda, Municipio de Luanda, Distrito Urbano
da Maianga, na Rua Amilcar Cabral, Edificio n.°° 102 e 104.

2. A sociedade durara por tempo indeterminado,
3. O Orgao de administracao da sociedade, sem depen-

déncia do consentimento de outros Orgéos sociais, podera
transferir a sede social para qualquer outro local e criar,

DIARIO |DA Ren

transferir ou encerrarfiliais, SuCUTSais, ao i. €nej 2ou outras formaslocais de representacao,n "Clas, de eR,
nal ou no estrangeiro. 0 lerritérig

th.
ARTIGO 2°

(Objecto social)
1. Asociedade tem por objecto, aco

e gestéo de projecto e empreendiment
Ciais, agro-pecuaria construcgdo civil e ZeStig 4.
e qualquer outro ramo de comércio e oy indist ambien,
socios acordem entre si e seja permitido porlej 7 €4

2. Por deliberacdo da Assembleia Geral e respei x
condicionalismos legais, a sociedade podera Serenquer outras actividades afins ou conexas com 9 seu nee
principal, bem comooutras actividades. Ht

3. Igualmente por deliberagado da Assembleia
sociedade podera adquirir ou alienar Participacdes novi
sociedades, ainda que com actividade diferente da Sua, 4
em sociedades reguladas porlegislac4oespecial e partici
em agrupamentos de empresas, cons6rcios, empreendine,
tos conjuntos ou outras formasde organizacdo. af

£

nsultor} .Ultoria, Clabo,, ad
© Industriaig

¢ 7

el

Gera,

CAPITULO II
Capital Social, Accdes e Obrigacées ’

ARTIGO 3.° zs
(Capital social) ic

1. O capital social, integralmente subscrito e realizai®
em dinheiro, é de Kz: 2.000.000,00 (dois milhdes de kwar

zas), representado por 2.000 mil ac¢des, com o valor nomindt

de Kz: 1.000,00 (mil kwanzas), no equivalente, cada uma. “|

2. Por simples deliberacdo do érgao de administragia!

que fixara a forma e as condicdes de subscri¢ao, 0 capita

social podera ser aumentado, por uma ou mais vezes, Po

entradas em dinheiro. :

ARTIGO 4° :
(Accées) :

1. As accGes serio nominativas e ao portador, lve
mente convertiveis em nominativas, a pedido escrito des’

Accionistas, devendo 0 Accionista que solicitar 4 es

sdo, satisfazer os encargos correspondentes. A oon

das accdes efectiva-se mediante a substitui¢ao dos ~~

no prazo detrinta dias apds o deposito das ac¢0es © da qr
tia provavel das despesas de conversao.

2. As accdes poderdo ser representadas po

uma, cinco, dez, cem, mil e respectivos multiplos, ¢

seja deliberado pela Assembleia Geral. brados:

3. Os titulos poderdo ser agrupados ou deseo ior, 8
por alguma das quantidades referidas no numero anter

pedido e a expensas de qualquer Accionista.

r titulos
‘ormeonform

ARTIGO5.°
(Obrigagées)

1. A sociedade podera emitir obriga¢oes sob
das formasprevistasnalei e de harmonia com 0 4¥

berado pelo Conselho de Administragao que, para

desde ja, autorizado. dem tef

2. As obrigacgdes emitidas pela sociedade P° rmil2
qualquer mobilidade de juro ou reembolso que 4 lei pe
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ARTIGO 6.°
(Accées e obrigacgdes prdprias)

A sociedade pode, nas condi¢6es em que a lei o permi-

adquirir accdes e obrigacdes proprias e fazer sobre elas

las as operagées legalmente permitidas.

ARTIGO 7°

(Representacdo das accdes e obrigacdes)

1. As accdes e obrigagdes emitidas pela sociedade nao

dem revestir forma meramenteescritural.

2. Os titulos, definitivos ou provisérios, representativos

s accdes e das obrigagdes, teréo as assinaturas de dois

ministradores, podendoasassinaturas ser feitas por chan-

la ou por mandatario da sociedade designado para esse

eito.

ARTIGO 8.°
(Direitos de preferéncia)

1. Nos aumentos de capital a realizar em dinheiro, os

cecionistas gozam do direito de preferéncia na subscri¢gao

> novas accGes na propor¢do das que ao tempo possuirem.

| 2. As condigées para 0 exercicio do direito de subscri¢ao

o respectivo prazo deverao ser comunicados pelo orgao de

iministracgado aos Accionistas, através de antincio publicado

os termos legais, ou caso todas as ac¢des sejam nominati-

as, por carta registada, com aviso de recep¢ao ou protocolo

ssinado. O prazo para o exercicio da preferéncia sera de

inta dias, contados da data da publicagao do ultimo antn-

io ou do envio da carta registada com aviso de recep¢ao ou

a assinatura do protocolo.

| 3. Os Accionistas gozam de direito de preferéncia nos

asos de alienacado ou oneracdo de accdes nominativas a

avordeterceiros.

' 4. Qualquer Accionista que pretenda transmitir ou one-

ar accdes nominativas a favor de terceiro devera comunicar

al pretens&o ao orgéo de administragao, por carta registada

70m aviso de recep¢ao ou protocolo assinado, identificando

) nome e morada do terceiro, a sua eventual relagdo com

a Sociedade ou com qualquer das actividades da mesma, o

iumero de acgdesa alienar ou a onerar, a respectiva contra-

gartida e os demais termos e condicdes da transmissao.

| 5. O 6rgo de administracéo deverd comunicar aos

demais Accionistas, por carta registada com aviso de recep-

¢40 ou protocolo assinado, os referidos elementos da oferta e

© prazo para o exercicio da preferéncia. A preferéncia devera
Ser exercida por carta registada com aviso de recep¢do ou

Protocolo assinado, dirigido ao érgdo de administragao, no

prazo de trinta dias a contar da data do envio da respectiva

carta ou assinatura do protocolo.
_ 6, Pretendendo mais de um Accionista preferir, as accdes

Nominativas serdo divididas entre eles na propor¢do das que

a0 tempo possuirem. Caso nenhumdos Accionistas exerca

a preferéncia, o 6rgdo de administracado devera notificar o

Presidente da Mesa da Assembleia Geral para que convoque

uma Assembleia Geral para deliberar sobre, 0 consenti-

mento para a pretendida transmissao a terceiro.

7. Caso a Assembleia Geral recuse 0 consentimento para

a transmiss&o ou oneracao das accdes nominativas a favor

de terceiro, a sociedade assumira a obrigacao de adquiri-las

ou tomar o beneficio do seu onus directamente, com obser-

vancia dos limites legais, ou por outra pessoa, nos termos e€

condi¢des que foram notificados pelo Accionista.

ARTIGO 9.°

(Prestacdes dos Accionistas)

1. Poderao ser exigidas aos Accionistas prestagdes suple-

mentares de capital até ao valor correspondente a cinco

vezes o capital social, nos termos e condigdes que forem

fixados pela Assembleia Geral.

2. Caso se delibere que todas as acces sejam nominativas,

poderao ainda ser exigidas aos Accionistas prestacGes aces-

sdrias de capital remuneradas até ao valor de cinco vezes o

capital social, conforme determinado pela Assembleia Geral.

3. A celebrag&o de contractos de suprimento depende de

deliberacao favoravel da Assembleia Geral.

CAPITULOIII
Orgaos Sociais e Vinculacao da Sociedade

SECCAO I
Disposigdes Gerais

ARTIGO 10.°
(Orgaossociais)

1. Sdo érgdos sociais a Assembleia Geral, o Conselho de

Administracao e o Conselho Fiscal ou o Fiscal-Unico.

2. Os membros dos érgaos sociais exercem fungdes em

mandatos de quatro anos, sendo sempre permitida a reelei-

cdo, por uma ou mais vezes, e nao serao remunerados, salvo

deliberagao em contrario da Assembleia Geral.

3. Os membrosdos Org4os sociais consideram-se empos-

sados logo que eleitos, sem dependéncia de quaisquer outras
formalidades. Findo o periodo pelo qual foram designados,

os membros dos Orgdos sociais mantém-se em fungéesaté a

sua efectiva substituicao.

SECCAO II
Assembleia Geral

ARTIGO 11°
(Mesa)

A Mesa da Assembleia Geral é constituida por um

Presidente e por um Secretario, os quais poderao ser Accio-

nistas ou nao.

ARTIGO 12.°
(Convocagdo)

1. As Assembleias Gerais seréo convocadas, pelo

Presidente da Mesa ou por quem o substitua, com a ante-

cedéncia minima de um més, através de antincio publicado

nos termos legais. Caso todas as ac¢des da sociedade sejam

nominativas, a convocacao das Assembleias Gerais pode ser

feita por carta registada com aviso de recep¢ao ou protocolo

assinado a remetera todos os Accionistas com, pelo menos,

trinta dias de antecedéncia.

2. As Assembleias Universais sdo sempre admitidas,

independentemente de as acgdes serem nominativas ou ao

portador.



1FOIO

ARTIGO 13°
(Composicao e votos)

1. A Assembleia Geral € constituida por todos os

Accionistas com direito a voto que fagam prova datitulari-

dade das suas accGesperante o Presidente da Mesanoinicio

da respectiva reunido. A prova dessa titularidade é feita

mediante a exibicao dostitulos originais de acgdes nomina-

tivas ou ao portador.

2. Acada acc4o correspondera um voto.

3. Os membros do Conselho de Administra¢aoe o Fiscal-

Unico devem estar presentes em todas as Assembleias Gerais

e, mesmo que n4o disponham de direito de voto, poderdo

intervir nos trabalhos, apresentar propostas e participar nos

seus debates.

ARTIGO 14°
(Representacdo)

1. Os Accionistas, com direito a participar nas

Assembleias Gerais, podem fazer-se representar por qual-

quer pessoa.

2. Os incapazes e as pessoas colectivas serdo representa-

dos pela pessoa a quem,legal ou voluntariamente, couber a

respectiva representacdo ou por quem estaindicar.

3. Os instrumentos de representagfo de Accionistas

em Assembleia Geral deverao ser dirigidos ao Presidente

da Mesa e remetidos em original por carta registada com

aviso de recep¢ao ou protocolo assinado entregue na sede da

sociedade, com cinco dias uteis de antecedéncia em relacdo

a data da reuniao ou ainda entregues em m§o ao Presidente

da Mesano inicio da reuniao contra a assinatura de uma nota

de recepcdo. O representante de qualquer Accionista devera

exibir os respectivostitulos originais de accdes nominativas

ou ao portador (neste caso por conta do respectivotitular).

ARTIGO 15.°
(ReuniGées)

A Assembleia Geral reunira ordinariamente, uma vez

por ano, nos primeiros trés meses de cada ano, para discu-

tir e deliberar sobre as matérias previstas no artigo 396.°, da

Lei das Sociedades Comerciais, e extraordinariamente, nos

casos e termosprevistos nalei.

ARTIGO16.°
(Quérum)

A Assembleia Geral reunira e deliberara validamente

em primeira convocagado, independentemente do numero de

Accionistas presentes ou representados.

SECCAO III

Conselho de Administracao

ARTIGO 17.°

(Composica4o)

1. A Assembleia Geral designaraé um Conselho de
Administrac¢éo, constituido por um ndmero impar de
Administradores, entre trés a cinco.

2, O Presidente sera indicado pela Assembleia Geral que
eleger o Conselho de Administracao.

\
DIAARIO DA REP |

{

 

3. Os membros do Conselho de
pensados de prestar cau¢do, exce
fixada em Assembleia Geral.

_—Administra
Pto se est Cat

a | wshes Vieg 2
a yi

ARTIGO 18°
(Competéncias e delegacao de Poder

1. O Conselho de Administra
gacoes definidosporlei.

2. Fica, porém, vedado ao Conselho de Admin:
vincular a sociedade em fiangas, abonacées, letige
ouem quaisquer outros actos ou contratos sss de fy,
objecto social. Athos

3. O Conselho de Administracdo pode dele i
administrador-delegado a gest4o corrent oattee

pos . eda SOCiedade oy
pratica de determinadosactos ou Categorias de qa :

es)

€40 tera og Poderey
eae

1

Ctos,
ARTIGO 19.° >

(Reuniées, representacao e deliberagdes)

1. O Conselho de Administracao reunira Sempre que at

convocadopelo seu Presidente ou por dois Adininistradog€
devendoestar presente ou devidamente representadaa mas
ria dos seus membros.

2. Qualquer Administrador pode votar por correspy

déncia ou fazer-se representar por outro Administrador

exercera o direito de voto em nomedoseurepresentado.

3. As deliberacdes do Conselho de Administrack
consideram-se tomadas com a maioria dos votos do|

Administradores presentes, representados ou que votem pt

correspondéncia. l

ARTIGO 20.°

(Vinculacado da sociedade) €

A sociedade fica vinculada com a assinatura: it

a) Do Presidente do Conselho de Administraga0, 3

b) De dois Administradores; :

c) De um Administrador com poderes delegados pelt

Conselho de Administracao;

d) De um Procurador ou mais Procuradores cot

poderes para o efeito com respeito a actos *

categorias de actos determinados na procure

e) De qualquer um dos Administradores 0U de ~

quer Procurador, com poderes bastantes ee

efeito, em relacdo aos actos de mero expede
que nao impliquem a assuncao de encare 1

financeiros ou a alienacdo de bens imovels.

SECCAO IV
Fiscalizacio

ARTIGO 21.°
(Composigao} al.’

. . + scaA Assembleia Geral designara um Conselho * seu!
si

constituido por trés membros que elegerao entre

Presidente, ou um Fiscal-Unico, nos termosdalet.

ARTIGO 22°
(Competéncia) os

1. O ConselhoFiscal ou 0 Fiscal-Unico terao 0S poder

e obrigacées definidosporlei.

2. Aplicam-se ao Conselho Fiscal, com as neces

adaptacoées, o disposto no artigo 19.°

garias
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CAPITULO IV
Exercicio e Resultados

ARTIGO 23.°

(Exercicio)

O exercicio social coincide com o anocivil.

ARTIGO24.°

(Resultados)

|. Respeitando o que estiver estabelecido porlei quanto

aservas obrigatérias, a Assembleia Geral delibera livre-

nte sobre a aplicacdo dos resultados liquidos dos

srcicios, podendo afecta-los, em qualquer percentagem,a

ervas facultativas ou a distribuicéo de dividendos.

2. O Conselho de Administragao pode deliberar a dis-

yuigao de adiantamentos sobre lucros no decurso do

arcicio, nos termos e até ao maximopermitido porlei.

CAPITULO V
Dissolucdo e Liquidacao da Sociedade

ARTIGO 25.°

(Dissolugao e liquidacgdo)

| 1. A sociedade dissolve-se nos casos e termosestabele-

Jos na lei.

2. No caso de a liquidacgdo se efectuar extrajudicial-

onte, serao liquidatéarios os membros do Conselho de

jministracdo e do ConselhoFiscal ou o Fiscal-Unico que

tiverem em exercicio quando a dissolu¢gao for deliberada,

.quais terao, além dos poderes gerais estabelecidosnalei,

dos os demais poderes que lhes sejam especialmente atri-

lidos pela Assembleia Geral.

CAPITULOVI
Disposicédes Diversas

ARTIGO 26.°

(Lei e foro aplicaveis)

: |. Os presentes estatutos regem-se pela lei angolana.

i 2. Para todas as quest6es emergentes destes estatutos,

uer entre os Accionistas ou seus representantes, querentre

ies € a propria sociedade,fica estipulado o Foro de Luanda,

om rentincia expressa a qualqueroutro.

ARTIGO 27.°

(Casos omissos)

Quanto ao omisso nestes estatutos, aplicar-se-40 as nor-

las legais aplicdveis e, em particular, as disposi¢ées do
‘Odigo Comercial, da Lei das Sociedades Comerciais, e
'Rislacdo complementar.

ARTIGO 28°

(Derrogaciio)

_ A Sociedade pode, por deliberagao dos Accionistas, der-
do c . vo i: .

8ar quaisquer normas dispositivas da Lei das Sociedades

‘OMmerciais,
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CAPITULO VII
NormasTransitoérias

ARTIGO 29.°

(Nomeacao dos membros dos é6rgaos sociais)

1. Os membros dos Orgaos sociais serio nomeados em

Assembleia Geral devidamente convocadapara 0 efeito.

2, Os membros da Mesa da Assembleia Geral, do

Conselho de Administracao e 0 Fiscal-Unico designados nos

termos do n.° | do presente artigo, nao sero remunerados

pelo exercicio dos respectivos cargos.

3. Os membrosdo Conselho de Administra¢aoe 0 Fiscal-

Unico ficam dispensadosde prestar caucao.

ARTIGO 30°
(Autorizacgio)

1. Os membros do Conselho de Administracao ficam,

desde ja, expressamente, autorizadosa, antes do registo defi-

nitivo da sociedade, levantar ou movimentar os montantes

depositados, a titulo de capital social, ou a qualquer outro

titulo, em conta aberta no nome da sociedade, para fazer

face as despesas com a constituigao, registo e aquisicao e

equipamento ou outros bens necessarios ou convenientes 4

prossecu¢ao do objecto da sociedade.

2. Os membros do Conselho de Administra¢do ficam,

igualmente, autorizados a celebrar, antes do registo definitivo

da sociedade, os contratos de arrendamento ou subarrenda-

mento, ou outros de natureza similar, de fornecimento de

electricidade, gas, comunicagdes e outros necessdarios ao

inicio de actividade da sociedade e, bem assim, de forne-

cimento de bens e de prestacdo de servicos, os contratos de

trabalho e os contratos de suprimentos que se revelem con-

venientes aos indicadosfins.

3. As autorizacées a que se referem os numerosanterio-

res consideram-se prestadas nos termose para os efeitos do

disposto na alinea d) do n.° | e no n.° 3, ambosdoartigo 21,

da Lei das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 31°

(Despesas de constitui¢do)

Sao da responsabilidade da sociedade todas as despesas

com a sua constituigao e registo.

(15-17029-L03)

 

Conservatéria do Registo Comercial do SIAC — Zango

CERTIDAO

Deolinda Laurinda Paulo Culolo

AnaAntoniaAgostinho Sebastido Van-Dunen, Licenciada

em Direito, Conservadora-Adjunta da Conservatoria do

Registo Comercial do SIAC — Zango.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petigao apre-

sentada sob 0 n.° 4, do livro-didrio de 9 de Junhodo corrente

ano, a qualfica arquivada nesta Conservatoria.
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Certifico que sob o n.° 681, a folhas 351, do livro B-1,

se acha matriculado a comerciante em nome individual

Deolinda Laurinda Paulo Culolo,solteira, maior, residente

em Luanda no Bairro Quicolo, Municipio do Cacuaco,casa

sem numero, que usa a firma o seu nome,exerce a actividade

de snack-bar com lugares ao balcdo,tem escritorio € estabe-

lecimento denominado «D.L.P.C. — Snack -Bare Prestagao

de Servicos», situados no Bairro Mulenvos de baixo, casa

sem numero, Municipio de Viana.

Por ser verdade se passa a presente certiddo, que depois

de revista e consertada assino.

Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, SIAC—

Zango, aos 9 de Junho de 2015.——-A conservadora-adjunta,

ilegivel. (15-9970-L08)

 

Conservatéria do Registo Comercial do SIAC — Zango

CERTIDAO

Julia de Oliveira Morais

AnaAntoniaAgostinho Sebastido Van-Dtinem,Licenciada

em Direito, Conservadora-Adjunta, da Conservatéria do

Registo Comercial do SIAC — Zango.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petic¢do apre-

sentada sob 0 n.° do livro-didrio de 15 de Junho do corrente

ano, a qualfica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que sob 0 n.° 684 a folhas 352 dolivro B-1, se
acha matriculada a comerciante em nome individual Julia
de Oliveira Morais, solteira, maior, residente em Luanda
no Bairro Palanca, Rua L, casa sem numero, Distrito do
Kilamba Kiaxi, que usa a firma o seu nome exerce a acti-
vidade de prestacdo de servicos, comércio a retalho de
maquinas de escritério e de outro material de escritdrio,
cantinas e fornecimentoderefeigdes ao domicilio tem escri-
tério e estabelecimento denominados «J.OM, — Prestaco
de Servigos», situado em Luanda, no local de domicilio do
comerciante.

Porser verdade se Passa a presente certid4
de revista e consertada assino.

Conservatoria do Registo Comerci
— Zango, aos 15 de Junho de 201
-adjunta,ilegivel,

0, que depois

al de Luanda, SIAC

5. — A conservadora-
(15-11429-L08)

Conservatoria dy Registo Comercial de Luanda

CERTIDAO

Vasco Maria Ladislau

Andrade Manuel N
do Registo Comercial

Satisfazendg ao
sentada sob 9 n°

eto, Licenciado em Dire;’ ™m Direito Conse; ra
de Luanda, dor
que me foj j

me me fi requerido eM peticao apre-

DIARIO DA REPU
LRt

I
Certifico que, sob o n.° 311, a fothas 153 Verso =

B-46, se acha matriculado como comerciante em no 0 i

vidual Vasco Maria Ladislau, solteiro, maior, reside

Luanda, no Bairro Ilha do Cabo, Municipio da Inger .

Rua Mortala Mohamed n.° 8, que usa

a

firma } sey

exerce a actividade de comércio

a

retalho, nao especigci

tem

o

seu escritorio e estabelecimento denominadgg an ;

Maria Ladislau», situado no local do domicilio, nestaa

Por ser verdade se passa a presente certidao, que4

de revista e consertadaassino. *

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, °

Luanda, aos 4 de Marco de 2008. — O conservador, Hegiyym

(15-15355.19)
 ee,

Conservatoria do Registo Comercial de Luanda —

SIAC

CERTIDAO

Pedro Francisco Ananias

Andrade Manuel Neto, Licenciado em Direito, Conservait

do Registo Comercial de Luanda.
Satisfazendo ao que me foi requerido em peti¢ao apr,

sentada sob 0 n.° 2,do livro-didrio de 8 de Agosto do correnk;

ano, a qual fica arquivada nesta Conservatdria.

Certifico que, sob o n.° 1222, a folhas 17 do livro B-4,%

acha matriculado 0 comerciante em nomeindividualPedi

Francisco Ananias, solteiro, maior, residente em Luankk

Municipio da Maianga, Comandante Gika n.°187, 4 apart:
mento, Zona 5, que usa a firma o seu nome completo,exert?!

a actividade de pensdes com restaurante, tem o seu escrites

rio e estabelecimento «Ana — Milena», situados no mesm*s

local do domicilio. a
Por ser verdade se passa a presente certidao, que depos

de revista e consertadaassino.
Conservatéria do Registo Comercial de Luanda,&

Luanda,aos 8 de Agosto de 2015. — O conservador, ilegi

(15-15915-L0"!
—

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda —

SIAC

CERTIDAO

Verénica Joao Francisco Soares

Andrade Manuel Neto, Licenciado em Direito, Const?
vador do Registo Comercial de Luanda. 2

Satisfazendo ao que me foi requerido em petigao apr”)

sentada sob 0 n.° 6 do livro-didrio de 30 de Setembro

corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservator
Certifico que, sob o n° 117 a folhas 59, do Livro

sé acha matriculada a comerciante em nome in
dual Verénica Joao Francisco Soares vita, reside”
Luanda, Avenida Deolinda Rodrigues Casa no 172, Zo"
Bairro Palanca, Municipio do Kilamba Kiaxi, que use

5
3
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ma o seu nome completo, exerce as actividades de salao

cabeleireiro e comércio a retalho, tem o seuescritério

com estabelecimentos denominados «Quinhas», situado

Bairro Palanca, Municipio do Kilamba Kiaxi, nesta

dade de Luanda, e Centro Médico Betefage», situado no

unicipio do Cazenga, Bairro Grafanil, 5.* Avenida.

Por ser verdade se passa a presente certidao que depois

- revista e consertada assino.

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, em

anda, aos 30 de Setembro de 2015. — O conservador,

ogivel, (15-16816-L03)

de Viana, Bairro Capalanga, que usa a firma «Mariano
Caiombo Agostinho — Comércio a Retalho», exerce a acti-

vidade de comércio a retalho de produtos farmacéuticos,

cosmeticos e de higiene, tem escritério e estabelecimento
denominados «Caiombo-Comercial», situados em Luanda,

Municipio de Viana, Bairro Capalanga,casa s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidao, que depois
de revista e consertadaassino.

Conservatoria do Registo Comercial de Luanda,
da 2.* Seccdo do Guiché Unico, aos 7 de Outubro de 2015.

— O conservadorde 3.? classe,i/egivel. (15-16916-L02)

 

Conservatéria do Registo Comercial da 2.° Secc4o
do Guiché Unico da Empresa

| CERTIDAO

C.A.N.T. — Comércio a Grosso, Retalho e Prestacao

de Servicos

Israel Carlos de Sousa Nambi, Conservadorde 3.7 Classe

1 Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, 2° Secc4o

) Guiché Unico da Empresa.
| Satisfazendo ao que me foi requerido em peticao apre-

intada sob o n.° 100 do livro-diario de 6 de Outubro do

yrrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatoria.

| Certifico que, sob 0 n.° 5.559/15, se acha matriculado

‘comerciante em nome individual Carlos Anibal Nandulo

chiwamba,solteiro, maior, residente em Luanda, Municipio

o Cacuaco, Bairro Boa Esperanga, casa sem numero, que

sa a firma «C.A.N.T. — Comércio a Grosso, Retalho e

restacao de Servicos», exerce a actividade de comércio a

rosso, a retalho e prestacao de servicos, tem escritdrio e
Stabelecimento denominados «Tchiwamba Comercial»,

ituados em Luanda, Municipio do Cacuaco, Bairro Boa

‘Speranca, sem ntimero.

| Por ser verdade se passa a presente certidao, que depois

e revista e consertada assino.
| Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, da 2." Sec¢do

© Guiché Unico, em Luanda, aos 6 de Outubro de 2015. — O
onservadorde 3.* classe,ilegivel. (15-16806-L02)

 

Conservatéria do Registo Comercial da 2.” Seccao

do Guiché Unico da Empresa

CERTIDAO

Mariano Caiombo Agostinho — Comércio a Retalho

Israel Carlos de Sousa Nambi, Conservadorde 3.* Classe

'4Conservatoria do Registo Comercial de Luanda,

* Secg’o do Guiché Unico da Empresa.
Satisfazendo ao que me foi requerido em peti¢ao apre-

‘entada sob o n.° 70 do livro-diario de 7 de Outubro do
rorrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que, sob o n.° 5.565/15, se acha matriculado

h comerciante em nome individual Mariano Caiombo

“Eostinho,solteiro, maior, residente em Luanda, Municipio

Conservatéria do Registo Comercial da 2." Seccao

do Guiché Unico da Empresa

CERTIDAO

Luzia da Conceicéo de Almeida Coelho — Prestacdo

de Servicos

Israeli Carlos de Sousa Nambi, Conservadorde 3.* Classe

da Conservatdria do Registo Comercial de Luanda,

2.* Secgao do Guiché Unico da Empresa.
Satisfazendo ao que me foi requerido em peticao apre-

sentada sob 0 n.° 66 do Iltvro-diario de 7 de Outubro do

corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que, sob o n.° 5,563/15, se acha matriculada

a comerciante em nome individual, Luzia da Concei¢ao

de Almeida Coelho, solteira, maior, residente em Luanda,

Municipio de Viana, Bairro Zango I, Casa n.° 2016, Quarteirao L,

que usa a firma «Luzia da Conceicéo de Almeida Coelho

— Prestacao de Servicos», exerce a actividade de prestagao

de servicos, tem escritdrio e estabelecimento denominados

«L. C. A. C. — Prestacao de Servigos», situados em Luanda,

Municipio de Viana, Bairro Zona Industrial de Viana, Rua

da Sai Gas, casa s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certiddo, que depois

de revista e consertada assino.

Conservatoria do Registo Comercial de Luanda,

da 2.* Secc&io do Guiché Unico da Empresa, aos 7 de

Outubro de 2015. — O conservadorde 3.* classe, ilegivel.

(15-16917-L02)

 

Conservatéria do Registo Comercial da 2.* Seccao

do Guiché Unico da Empresa

CERTIDAO

Edna Maria José — Comércio a Grosso e a Retalho

a

Israel Carlos de Sousa Nambi, Conservadorde 3.* Classe

da Conservatoria do Registo Comercial de Luanda,

2.2 Secco do Guiché Unico da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petigao apre-

sentada sob 0 n.° 68 do livro-didrio de 7 de Outubro do

corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatoria.
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Certifico que, 0b 0 no 5.564/15, se acha matriouee*:

iante em nome individual, Edna
Maria Jose, $0 ,

Oeresid te em Luanda, no Distrito Urbano e Bairro da

ae -° 6, Zona 3, que usa a firma «Edna Maria

eeComercio : Grosso ea Retalhow, exerce 4 actividade

wecomércio a grosso € a retalho, tem escritorio een

lecimento denominados «Edna — Comercial», situa on

Luanda, Distrito Urbano da Samba, Bairro Honga,

iunto a Igreja do Sétimo Dia, Casa n.° 538. 7
.

nte certidao, que depots

Por ser verdade se passa a prese

ista e consertada assino.

“ ‘Conservatéria do Registo Comercial de Luanda,

da 2.2 Seccdo do Guiche Unico da Empresa, aos 7 de

Outubro de 2015. — O conservador de 3.” classe, ilegivel.

(15-16918-L02)

 

Conservatoria do Registo Comercial da 2." Seccao

do Guiché Unico da Empresa

CERTIDAO

Mananga Lelo — Comércio a Grosso e€ a Retalho

Barbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta

da Conservatéria do Registo Comercial de Luanda,2.* Secgao

do Guiché Unico da Empresa.
Satisfazendo ao que me foi requerido em peti¢&o apre-

sentada sob 0 n.° 17 do livro-didrio de 8 de Outubro do

corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que, sob o n.° 5.566/15, se acha matriculado o

comerciante em nome individual, Mananga Lelo,solteiro,

maior, residente em Luanda, Municipio de Belas, Bairro

CalembaIi, Rua Kassualala, Casa n.° 5, Zona 20, que usa a

firma «Mananga Lelo — Comércio a Grosso e a Retalho»,

exerce a actividade de comércio a grosso e comércio a

retalho de produtos alimentares, tem escritdrio e estabele-

cimento denominados «Estabelecimento Shekina» situados

em Luanda, Municipio de Belas, Bairro CalembaII, Rua da
Antena, junta a Igreja Universal, casa s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidao, que depois
de revista e consertada assino.

Conservatoria do Registo Comercial de Luanda,
da 2.* Seccdo do Guiché Unico da Empresa, aos 8 de
Outubro de 2015. — A conservadora-adjunta, ilegivel.

(15-16919-L02)

Conservatéria dos Registos da Comarca do Kwanza-Sul

CERTIDAO

Organizacdes Graca Luis Pedro

. Laurinda Mandeca Luhaco Bartolomeu, Conservadora
m exercicio da Conservatori iria dos Registos

-Sul, Sumbe. ° So Kwanza
Satisfazendo iao que me foi requerido i

sentada sob on, " fetramen
° 1 do diario de hoje, a qualfica arquivada;

\
DIAR

{

 

mi
n

Certifico que, sob 0 n.° 2.563, a folhas 90

B-10, ficou matriculado como comerciant Vergg
Gem no

dual Graca Luis Pedro,solteiro, residente ”na Z me ing

E-Quinze - Sumbe, que usafirma «Organj Ona

ivi
ZagGes Gn

Pedro», exerce a actividade de comércio at Tae
“Nd,

jornais e artigos de papelaria, restaurantesao dei

comércio a retalho de produtos alimentaresa

dos, tabaco em estabelecimentos especializados Speci,

escritério e estabelecimento denominados «o

Graca Luis Pedro», Bairro da Pedra Dois, Zona

do Sumbe.

Por ser verdade se passa a presente certidao, que q

de revista e consertada, assino. si

’ tem Q

5, Mung, ;

. of

Conservatoria dos Registos do Kwanza-Sul, no Song:

aos 22 de Fevereiro de 2011. — O conservador em exp

cio, ilegivel. (15-16882,

)
Ey

m

Loja dos Registos do Kilamba Kiaxi — Luanda 9!

CERTIDAO
O1

Antonio Muhongo Ngola Vunge d

Francisco Zeca, Conservador de 12 Classe, da Loja, -

Registos do Kilamba Kiaxi — Luanda.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petigao apos

sentada sob o n.° 2 do livro-diario de 4 de Agosto do cores

ano, a qual fica arquivada nesta Conservatoria. . A

Certifico que, sob 0 n.° 287 a folhas 145, do livro Be

se acha matriculado o comerciante em nome individ

Antonio Muhongo Ngola Vunge, solteiro, maior, reside

em Luanda, Bairro Golf, Casa n.° 719, Zona 20, ~

Urbano do Kilamba Kiaxi, de nacionalidade ange

que usa a firma o seu nome, exerce actividades de ae

cio a retalho de bebidas e comércio a retalho de re

alimentares nado especificados, tem escritorio & est pai

mento denominados «Cantina Vunge», situados1° ti

dos Correios, Rua 7, casa sem numero, de policia, DI

Urbano do Kilamba Kiaxi, nesta cidade.

Por ser verdade se passa a presente certidao, 44

de revista e consertada assino. da, 0°

Loja dos Registos do Kilamba Kiaxi, em Lua? eT

de Agosto de 2015. — O Conservador, Francisco Zee iY

(15-1683!

e dep*

 
pind?

Conservatéria dos Registos da Comarca de Ca

CERTIDAO lj

Alice Conde Mavungo

to.
. Ay cont

a) Que a cépia apensa a esta certidao est@

O Original; 15

5) Que foi requerida sob Apresentagao n° 0004-
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c) Que foi extraida do registo respeitante ao comer-

ciante em nomeindividual «Organizagées Ali-

coma», com o NIF 2101033623, registada sob o

n.° 2008.5113;

d) Que ocupa asfolhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatoria.

Matricula — Averbamentos — Anotacées

Organiza¢Ges Alicoma;

Identificacao Fiscal: 2101033623;

AP.1/2008-05-09 Matricula

Alice Conde Mavungo, de 29 anos de idade, solteira,
idente no Bairro a Vitoria € Certa, Municipio e Provincia

Cabinda, exerce 0 comércio a grosso, retalho, prestacado
servicos, hotelaria e turismo, transportes, importag&o e

yortacdo, usa a firma o seu nomeproprio, iniciou as suas

ividades em 2008, e tem o seu estabelecimento principal
Bairro a Resisténcia, Municipio e Provincia de Cabinda,

n a denominacéo «Organizagdes Alicoma» de Alice

nde Mavungo.

Anotacao. 2015-08-13

Extractado no tivro 18.° a folhas 166, verso, do Registo

mercial. Requerimento e a declaragéo que se arquiva.

lice pessoal da letra A, a folhas 8 sob on.° 341.

Por ser verdade se passa a presente certidao, que depois

revista e consertada assino.

Conservatéria dos Registos da Comarca de Cabinda,

3 17 de Agosto de 2015. — O Ajudante Principal, A/berto

lele Zanga. (15-1692 1-L14)

 

Conservatéria do Registo Comercial do Huambo —

SIAC

CERTIDAO

MOHMED LEMIN YOUBA— Comércio a Retalho

a) Que a copia apensa a esta certiddo esta conforme

oO original;
5) Que foi requerida sob Apresentac4o n.° 0001 .150908

em 2015-09-08;
c) Que foi extraida dos registos respeitantes a socie-

dade comercial denominada «MOHMED

LEMIN YOUBA — Comeércio a Retalho», com

a Identificacao Fiscal n.° 2125001713;

d) Que ocupaas folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

0 selo branco desta Conservatoria.

Matricula — Inscrigdes — Averbamentos — Anotagées

MOHMED LEMIN YOUBA — Comercioa Retalho;
Identificacdo Fiscal: 212500171 3;

AP.1/2015-09-08 Matricula
~ Mohmed Lemin Youba, casado, de nacionalidade mau-
tania, exerce as actividades de comércio a retalho de bens

imentares e material de construcdo civil, importagao &

‘Portacao. Tem o seu principal escritério e estabeleci-
nto comercial, denominado «Gueguon», localizado na

Ovincia do Huambo, Municipio da Cadla, Bairro Sede,
ua Norton de Matos, Zona2.

19841

Porser verdade se passa a presente certidao, que depois

de revista e consertadaassino.

Conservatéria do Registo Comercial do Huambo

— SIAC, aos 8 de Setembro de 2015. — O Conservador-

Adjunto, Alfredo Felo Sachiliva. (15-16923-L13)

 

Conservatéria do Registo Comercial do Huambo —

SIAC

CERTIDAO

Xavier Nucumila

a) Que a cOpia apensa a esta certidao esta conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentagao n.° 0002.150619

em 2015-06-19;

c) Que foi extrafda dos registos respeitantes a socie-

dade comercial denominada «XavierNucumila»,

com a Identificacao Fiscal n.° 2121083375;

d) Que ocupaas folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatoria.

Matricula — Inscric6es — Averbamentos — Anotacées

Xavier Nucumila;

Identificacao Fiscal: 2121083375;

AP.2/2015-06-19 Matricula

Xavier Nucumila, solteiro, maior, de nacionalidade ango-

lana, residente habitualmente no Huambo,Bairro Benfica,

exerce as actividades de comércio misto a retalho, venda de

gas lubrificantes e prestagao de servicos, usa a sua firma com

0 seu proprio nome acimaidentificado. Tem 0 seu escritério

e estabelecimento comercial localizado no Huambo, Bairro

Benfica.

Por ser verdade se passa a presente certidao, que depois

de revista e consertada assino.

Conservatéria do Registo Comercial do Huambo —

SIAC,aos 19 de Junho de 2015. — O Conservador-Adjunto,

Alfredo Felo Sachiliva. (15-16924-L13)

 

Conservatéria do Registo Comercial do Huambo —

SIAC

CERTIDAO

Avelino Capata Almeida Supoca

a) Que a copia apensa a esta certidao esta conforme

0 original;

b) Que foi requerida sob Apresentagao n.° 0001.150811

em 2015-08-11;

c) Que foi extraida dos registos respeitantes a sociedade

comercial denominada «Avelino Capata Almeida

Supoca», com a Identificacao Fiscal n.° 2125001527;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatoria.
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Matricula — Inscrigdes — Averbamentos — Anotagoes

Avelino Capata Almeida Supoca;

Identificacdo Fiscal: 2125001527;

AP.1/2015-08-11 Matricula
.

Avelino Capata Almeida Supoca, solteiro, mator,

de nacionalidade angolana, residente habitualmente no

Huambo, Bairro BomPastor, casa sem niimero, exerce as

actividades de comércio misto a retalho, usa a sua nema

o seu proprio nome acima identificado. Tem 0 seu princi-

pal escritério e estabelecimento comercial localizado no

Huambo, Bairro Bom Pastor, Rua Fundagao Salazar.

Por ser verdade se passa a presente certidao, que depois

de revista e consertada assino.

Conservatoria Registo Comercial do Huambo — SIAC,

aos 11 de Agosto de 2015. — O Conservador-Adjunto,

Alfredo Felo Sachiliva. (15-16925-L13)

Conservatoria do Registo Comercial do Huambo —

SIAC

CERTIDAO

Alandy Canga Camilo Malonga Goncalves

a) Que a cOpia apensa a esta certidao esta conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentacao n.° 0002.150909

em 2015-09-09,

c) Que foi extraida dos registos respeitantes a socie-

dade comercial denominada «Alandy Canga

Camilo Malonga Goncalves — Comercial», com

a Identificagao Fiscal n.° 2125001730;

d) Que ocupaas folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatoria.

Matricula Inscricdes — Averbamentos — Anotacdes
Alandy Canga Camilo Malonga Goncalves- Comercial;
Identificagao Fiscal: 2125001730;
AP.2/2015-09-09 Matricula
Alandy Canga Camilo Malonga Gongalves, casada com

Agostinho Dassi Vidal Goncalves, em regime de comunhio
de bens, de nacionalidade angolana,residente habitualmente
nesta Cidade do Huambo, Bairro Calomanda, casa sem
numero, exerceas actividades de comércio a retalho, fabrica-
¢4o de geladose sorvetes, boutique e prestacao de servicos
usa a Sua firma com o seu proprio nome acima identificado.
Tem o seu principalescritorio e estabelecimento comercial
denominado «Huambolandia», de Alandy Canga Camilo
Malonga Goncalves,localizado nesta Provincia do Huambo
Bairro Cidade Alta, Rua Silva de Carvalho.

Por ser verdade se passa a presente certiddo, que depoisde revista e consertada assino, " PConservatoriado Registo Comercial do Huambo—aos 9 de Setembro de 2015, —
SIAC,

Alfredo Felo Sachiliva,
Oo Conservador-Adjunto,

(15-16928-L} 3)

DIA
ANO DaREN

(
Conservatoria do Registo Comergjal da at

SIAC. ileTAM
CERTIDAO

Joaquim Capitango |

a) Que a copia apensa a esta certidag est
o original; CON,

b) Que foi requerida sob Apresentacio n°

c) Que foi extraida dos registos respeitantes 4...
dade comercial denominada «Joaquim ig

tango», com a identificacaofiscal 2121084
d) Que ocupaas folhas rubricada(s) por mim, ev

o selo branco desta Conservatoria. ;

Matricula Inscrig¢des — Averbamentos — Anotacdes
«Joaquim Capitango»;

Identificacdo Fiscal: 2121084452;

AP.1/2015-09-14 Matricula

Joaquim Capitango, solteiro, maior, de nacion
dade angolana, residente habitualmente no Municipio 4

Londuimbali, Provincia do Huambo, Bairro Cambami

exerce a actividade de servicos de satde com internamen

e laboratério de andalises clinicas, usa a suafirma comos

proprio nome acima identificado, tem 0 seu principal ess

torio e estabelecimento comercial, denominados «Cent

Médico, Boa Salvacao», de Joaquim Capitango, lock

zado, no Bairro Cambambo do Municipio do Londuimbd

Provincia do Huambo. "

Por ser verdade se passa a presente certidao, que dept

de revista e consertada assino. :

Conservatoria do Registo Comercial do Huambo SIA at

20s 14 de Setembro de 2015. — O Conservador-AA
Alfredo Filo Sachiliva. (15-16930%" «

aa)

0001, \ Sete

1€

. . mbo
Conservatéria do Registo Comercial do Hua u

CERTIDAO le

Teresa Horacio le
, ork).

a) Que a copia apensa a esta certidao esta conf i

0 original; og 003.1509"
b) Que foi requerida sob Apresentagao 0. 4 comet
c) Que foi extraida do registo respeitante oraciO™

ciante em nome individual «Teres@ ye
com o NIF 2121053760, registae®
n.° 201.1237; sm, levalt

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por ™"
0 seio branco desta Conservatoria.

Matricula — Averbamentos — Anota¢6es
Teresa Horacio;

Identificagdo Fiscal: 2121053760;
AP.11/2011-11-30 Matricula sade ane?
Teresa Horacio, solteira, maior, de nacionalida ca sf

lana, residente nesta Cidade do Huambo, Bairro Ber a veld
a firma o seu nome, exerce a actividade de comercl®ad0® :
lho, tem o escritério e estabelecimento comercial 5!

no Bairro Benfica, Zona A, desta Cidade do Huambo-
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Anotacao. 2015-09-02

Extractado do livro B-4

Matricula n.° 1.237

Folhas n.° 24.

Por ser verdade se passa a presente certidéo, que depois

-evista e consertada assino.

Conservatéria do Registo Comercial do Huambo,aos 2 de

embro de 2015. — O Conservadorde |.* Classe, Marcial

zuel Samalinha. (15-16926-L13)

 

Conservatoria do Registo Comercial do Huambo

CERTIDAO

Cesdrio Samalovo Quintas

a) Que a copia apensa a esta certidao esta conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentacao n.° 0003.150401;

c) Que foi extraida do registo respeitante ao comer-
ciante em nome individual «Cesario Samalovo

Quintas», com o NIF 2121078878, registada sob

on.° 2015.1973;
d) Que ocupaas folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatoria.

Matricula Averbamentos Anota¢des

Cesario Samalovo Quintas;

Identificagdo Fiscal: 2121078878;

AP.2/2015-04-01 Matricula
Cesario Samalovo Quintas, casado, de nacionali-

de angolana, residente habitualmente no Municipio do

Jambo, na Cidade Baixa, Rua de Mocambique,usa a firma

seu proprio nome acima identificado, exerce a actividade

mercial de prestag¢4o de servico, tem o escritdrio e esta-
lecimento denominado «C. Q.— Comercial», situado na

4a Antonio José de Almeida, da Cidade do Huambo.

Por ser verdade se passaa presente certiddo, que depois
: revista e consertada assino.

Conservatéria do Registo Comercial do Huambo, a |
+ Abril de 2015. — O Conservador de 1.* Classe, Marcial

‘iguel Samalinha. (15-16933-L13)

 

Conservatéria do Registo Comercial do Huambo

CERTIDAO

Evaristo Changuendela Segunda

a) Que a cdpia apensa

a

esta certiddo esta conforme

0 original;

5) Que foi requerida sob apresentagdo n.° 0003. 141117;

c) Que foi extraida do registo respeitante ao comer-

ciante em nome individual «Evaristo Chan-

guendela Segunda», com o NIF 2121079319,

registada sob 0 n.° 2014.1893;

d) Que ocupaas folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

0 selo branco desta Conservatoria;

19843

Matricula — Averbamentos — Anotacées

«Evaristo Changuendela Segunda»;

Identificagao Fiscal: 2121079319;

AP.2/2014-11 -17 Matricula.

Evaristo Changuendela Segunda, solteiro, maior,
de nacionalidade angolana, residente no Municipio do

Huambo,usa a firma o seu proprio nome, exerce a acti-

vidade de comércio a grosso e a retalho, tem escritdrio €
estabelecimento denominados «E.C.S.», situados no Bairro

de Lufefena, na Cidade do Huambo.

Por ser verdade se passa a presente certidao, que depois

de revista e consertada assino.

Conservatéria Registo Comercial de Huambo, aos 17

de Novembro de 2014. — O Conservador de |.* Classe,

Marcial Miguel Samalinha. (15-16937-L13)

 

Conservatoria dos Registos da Comarca do Huambo

CERTIDAO

Albino Anténio Lukamba

Antonio Cruz da Fonseca, Conservador da Conservatoria

dos Registos da Comarca do Huambo.

Satisfazendo ao pedido apresentado sob 0 n.° 2 do diario

do dia | do corrente més;

Certifico que Albino Antonio Lukamba,solteiro, maior,

de 33 anos de idade de nacionalidade angolana, residente no

Municipio do Bailundo, desta Comarca do Huambo,exerce

a actividade de comércio a retalho, iniciou as operagdes em

22 de Setembro de 2009, tem o estabelecimento localizado

no Municipio do Bailundo, Bairro do Calueio, se encontra

matriculado sob o n.° 826, a folhas 17, do livro B-3, como

comerciante em nomeindividual.

Por ser verdade mandei passar a presente certidao, que

assino e vai autenticada com o selo branco em uso nesta

Conservatoria.

Conservatdéria dos Registos da Comarca do Huambo,a |

de Fevereiro de 2010. — O conservador, ilegivel.
(15-16932-L13)

 

Conservatéria dos Registos da Comarca do Huambo

CERTIDAO

Cipriano Afonso Lenguessa

Antonio Cruz da Fonseca, Conservador da Conservatoria

dos Registos da Comarca do Huambo.

Satisfazendo ao pedido apresenta sob o n.° 18 do diario

do dia 26 do corrente més.

Certifico que Cipriano Afonso Lenguessa, solteiro,

maior, de 36 anos de idade, de nacionalidade angolana,resi-

dente no Municipio do Bailundo, Bairro Catapi, exerce a

actividade de comércio a grosso e a retalho, usa a sua firma

© seu proprio nome acimaidentificado,iniciou as operacdes

aos 13 de Maio de 2013, tem o estabelecimento localizado
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a
 

mo Municipio do Bailundo, Bairro Catapi, Zona E, desta

Comarca do Huambo,se encontra matriculado sob o n.° : 16,

a folhas 92 do livro B-1, como comerciante em nomeindi-

vidual.

Por ser verdade mandei passar a presente certidao, que

assino € vai autenticada com selo branco em uso nesta

Conservatoria.

Conservatoria dos Registos da Comarca do Huambo,aos

26 de Outubro de 2011. — O conservador,ilegivel.

(15-16938-L13)

 

Conservatéria dos Registos da Comarca do Bié

CERTIDAO

Martinha Cassinda

Isaias Cumba, Conservador dos Registos da Comarca do

Bié.

Satisfazendo ao que me foi requerido em peti¢ado apre-

sentada sob 0 n.° 3, do livro-diario de 2 de Dezembro de

2009, a qual fica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que, sob 0 n.° 114, folhas 93 do livro B-1, se

acha matriculada a comerciante em nome individual de

Martinha Cassinda, solteira, residente no Kuito, Provincia

do Bié, que usa firma o seu nome, exerce a actividade de

comércio geral a grosso e a retalho, construgaocivil, hote-

laria e turismo, agro-pecuaria, transporte, industria ligeira,

prestacao de servico, medicamentos, produtos quimicos e

farmacéuticos, importaco e exportacdo, tem escritério e
estabelecimento denominado «M. C. — Comercial», com
sede no Municipio do Kuito.

Por ser verdade se passa a presentecertidao, que depois
de revista e consertada, assino e vai autenticada com selo
branco em uso nesta Conservatéria.

Conservatoria dos registos da Comarca do Bié, no Kuito3 3

aos 2 de Dezembro de 2009. —O conservador, i/egivel
(15-16929-L 13)

Conservatéria dos Registos da Comarca do Bié

CERTIDAO

Débora Cassoma

Anibal Baptista Cirilo Lumati,
vatoria dos Registos da Comarca d

Sati, isfazendo ao que me foi
sentada sob o n.
A qual fica arqui

|

Conservador da Conser-
0 Bié,

requerido em peticdo apre-° . Le1 do livro-diario de 30 de Janeiro de 20] 2vada nesta Conservatoria,
,

. _ isté
usa a firma o seu nome, exerce a actividade de ass

DIARIO |DA REPLgy

Certifico que, sob 0 n.° 397, folhas 35 7

B-2, se acha matriculada a comerciante om. dy hy

dual Débora Cassoma,solteira, maior, residen ng

Rua Teofilo Braga, casa sem namero, que usaa |

nome, exerce a actividade de comércio geral mig |

ea retalho, constru¢ao civil e obras ptiblicas, indise

-pecuaria, transporte, hotelaria e turismo exploratN

bombas de combustivel e seus derivados,serra A¢a0 |

educacao, prestagdo de servi¢o, importacao e

Tem escritorio e estabelecimento denominad

haria, Sai {

©XPortag

0 «Dec

Comercial», sito na Rua Teofilo Braga, Municipio do icMm
Provincia do Bié.

Por ser verdade e metersido solicitado,se Passa a pre

sente certidao, que depois derevista e consertada, assinoey@
autenticada com o selo branco em uso nesta Conservatiri »

Conservatoria dos Registos da Comarca do Bié yy

Kuito, aos 11 de Junho de 2012. — O Conservador, Anit, «

Baptista Cirilo Lumati. (15-16930-L}

 

Conservatoria dos Registos da Comarca do Bié

CERTIDAO

Jacinta Gatihe

AnibalBaptista Cirilo Lumati, Conservador da Conservatii: "

dos Registos da Comarca do Bieé. ,

Satisfazendo ao que me foi requerido em peticao apt

sentada sob 0 n.° 3, do livro-didrio de 28 de Maio de 2014) 4

qual fica arquivada nesta Conservatoria. ti

Certifico que, sob o n.° 824, folhas 52, verses: do ie

B-3, se acha matriculada a comerciante em nome individe!

de Jacinta Gatihe, solteira, maior, residente no Kuito, “t

sem numero, Municipio do Kuito, Provincia do Bie,

alk

técnica, comércio a retalho, construcdo civil, 7 :

cas, hotelaria e turismo, agro-pecuaria, transportes,
. '

7 " wim!ligeira, prestagéo de servico mercantil, produtos 4 “i1c
_ . ~ crle farmacéuticos, importacdo e exportagao. Tem ° ito i
.

7 :estabelecimento denominado «J:C — Comercial, +3 (
Bairro Chissindo, Municipio do Kuito, Provincia do nie

Por ser verdade e meter sido solicitado, S¢ pass ‘eid
Sente certidao, que depois de revista e consertada, assid
autenticada com o selo branco em usonesta conserva n°

Conservatéria dos Registos da Comarca do a
Kuito, aos 30 de Maio de 2014, — A Ajudante _ 3)"
Angelina Camala Chaievala. (15-1698 "

f


