
Sexta-feira, 17 de Junho de 2003

II DA
ORGAO OFICIAL DA REPUBLICA DE ANGOLA

o pre"o de cada linha publicada nos Diarios

da Republica 1.' e 2.' series e de Kz: 65.00 e para a

3.' ser1e Kz: 75,00, acrescido do respectivo

imposto do selo, dependendo a publica"ao da

3.' serie de deposito previo a efectuar na Tcsouraria

da Imprensa Nacional- U. E. E.

As tres series.
A 1.' serie .

A 2.' serie .

A3.'serie .

JUNA CHAVES E FILHOS - Comercio Gerat, Importal;iio e
Exportal;iio, Limitada.

QUIZUMBA & FILHOS - Comercio Gerat, Importa.;iio e Exporta-
1;30, Limitada.

KALENGI & FILHOS - Comercio Gerat, Importal;iio e Exportal;iio,
Limitada.

CASA GLORIA AO SENHOR - Comercio Gerat, Importal;iio e
Exporlal;iio, Limitada.

ORGANIZA<;OES MUAMUNGO & MARIA - Comercio Gerat,
Limitada.

Kz: 165 750,00

Kz: 97 750,00

Kz: 55 250,00

Kz: 38 250,00

GRUPO DIRCEME - Investimentos
e Participa.;oes, S.A.R.L.

Certifico que, pOl' escritura de 9 de J ulho de 2002,
exarada de folhas 76, a folhas 80, do livro de notas para
escrituras diversas n.o 100-F, do 2.° Cartorio Notarial desta
Comarca, a cargo de Maria da Conceic;ao Lourenc;o Ascen-
c;ao de Jesus Pataca, notaria do referido cartorio, Antonio
Feliciano Ferreira Junior, natural de Golungo Alto, Cuanza-
-Norte, Angola, residente em Luanda, Rua de Gaia, Blo-
co 76, 2.° andar, 22, Bairro Nelito Soares, casado com
Elizabeth de Jesus Fatima Ferreira, no regime de comunhao
de bens adquiridos; Artur da Silva J(tlio,' natural de Luban-
go, Rufla, Angola, residente na Vila do Gamek, Rua 14,
Casa n.o 1502, casado com Maria Jose Domingos Julio, no
regime de comunhao de bens adquiridos; Avelino Dala,
natural de Kuvango, Rufla, Angola, solteiro, maior e resi-
dente em Luanda, Bainu Marc;al,Avenida Roji-ya-Renda, n.o 1;
Eduardo Ruas de Jesus Manuel, natural de Malanje, Angola,
residente em Luanda, Bairro Boavista, Rua LUIS da Mota
Feo, n.o 3, casado com Edite Amalia Ivone da Costa Ruas,
no regime de comunhao de bens adquiridos. Fernando
Muquepe, solteiro, maior, natural do Kambulo, Lunda-Norte,
Angola, residente em Luanda, no Bairro Maculusso, Rua
Bento Banha Cardoso, n.O36; Fidelino de Jesus Florentino
Pelinganga, natural de Kilamba Kiaxi, Luanda, Angola,
residente no Bairro da KiJianga, Casa n.o 13, casado com
Ana Paula dos Santos Correia Vfctor, no regime de comu-
nhao de bens adquiridos; Garcia Miguel Cardoso. divor-
ciado, natural de leolo e Bengo, Angola. residente em Luanda,
Rua Garn. Abdel Naser, n.o 1, 3.° andar; Gomes Antonio da
Costa, solt.eiro, maior, natural de Sambizanga, Luanda,
Angola, residente no Bairro Vila do Estoril, Bloco 24.
2.° andar-D; Joao de Almeida Azevedo Martins, natural de
Sarnbizanga, Luanda, Angola, residente no Bairro Kassenda,
Avenida.Revoluc;ao de Outubro, n.O6, 3.° andar-B, casado
com Marcelina Gonc;alves Leite Martins, no regime de



ARTIGO 5."
(Ccssao de quota)

Sao livres entre os socios as cessoes e divisoes de quo-
tas, quer a titulo oncroso. quer gratuito. mas quando feitas a
terceiros estranhos. fica it sociedade reservada a ['aculdade
de as amorlizar. direito de preferencia deferido aos socios,
casu aqucla dele n::\o fi/.er uso.

ARTIGO 6."
(Gcrcncia c adl\1inistra~ao)

I. A gerencia e adrninistrar;ao da sociedade, em todos os
seus aClos e contratos. elll juizo e fora dele, activa e passiva-
mcnte, ser,l exercida pelo socia Abdel EI Hussein Choucair,
que fica desde ja nOllleado gerente, COIll dispensa de caur;ao,
baslando a sua assinatura para obrigar validamente a socie-
dade perante terceiros.

2. 0 gercnte podcra delegar no Olltro socio ou elll pessoa
estranha it sociedade lodos ou parte dos seus poderes de
gerencia, conferindo para 0 efeito 0 respectiyo mandato.

ARTIGO 7."
(Vincula~ao)

I. A sociedade obriga-se yalidamente perante terceiros

pela assinatura de qualquer um dos socios.
2. E. porcm. vedado ao gerenle obrigar a sociedade em

actos e contratos estranhos ao obiecto desta.

ARTIGO 8"
(Asscmhleia (;cral)

I. A Assembleia Geral rcune-se ordinariamente no pri-
mciro IrimesU'e de cad a ano, mediante convocar;ao pelo
gerente pOI' cad a carta dirigida aos socios, com uma antece-
dencia de 15 dias, nela mencionando-se expressamente a
data, hora. local e ordem de trabalhos da sessao.

2. Extraordinariamente a Assembleia Geral reune-se
mediante convocar;ao do gerente ou do socio mais idoso ou
detentor da maioria do capital da sociedade, com a dilar;ao
temporal necessaria atendendo ao assunto a tratar e a resi-
dcncia dos socios na ocasiao.

3. A assemblcia delibera em primeira convocar;ao com a
maioria simples dos votas dos socios presentcs ou represen-
tad os e votantes e em segunda convocar;ao com qualquer
numero de socios presentes ou representados, excepto
quando se [ratar de excluir um dos socios, enquanto a socie-

dade se mClntiver constitufda, por competencia deferida ao
tribunal. nos termos do n.O 3, do arligo 1005° do Codigo
Civil.

ARTIGO 9."
(Dissolu~ao c liquida~ao)

1. A sociedade nao se dissolvera por morte, interdir;ao ou

inabilitar;ao de qualquer dos socios, continuando com os
sohrevivos ou capazes e 0 representante legal do socio fale-
cido. inlerdito ou inabilitado nomeado entre.e pelos herdei-
ros deste, enquanto a quota se mantiver indivisa.

2. Dissolvida a sociedade por acordo dos socios e nos
demais casos previstos pOI' lei. todos os socios serao liquida-
tarios e a liquida~ao e partilha procederao C01110acordarem.
Na falta de acordo e se algum deles 0 pretender. sera 0

activo licilado em globo. com obriga<;ao do pagamento do
passivo e adjuclicado ao socio que melhor prer;o oferecer em
igualdade de condir;oes.

ARTIGO to"
(Disposi~ao tinal)

No omisso regularao as disposir;6es da lei de II de Abri I
de 1901, lei das sociedades par quotas, as deliberai;{oes
sociais tomadas em forma legal e demais legislar;ao aplid-
vel.

Preveni os outogantes de que devem registar cste acto no
prazo de 90 dias.

0) doculllcnto complemental'.
fJ) certidao clo Ministerio do Comercio emitida aos

20 de .lunho de 2003.

Em voz alta e na presenr;a simultanea de lodos. fiz a
leitura desta escrilura e a explicai;{ao do seu conteCldo.

1° Cartorio Notarial da Comarca de Luanda, elll Luan-
da, 30 de Maio de 2003. - 0 notario ileg/vel. (1608

Cenifico que, por escritura de 6 de Maio de 2003,

lavrada com inicio a folhas 97, do Livro de Notas n.o 944-C.

do 1.° Cartorio Notarial da Comarca de Luanda, a cargo da

nOlaria-adjunta, Ana Maria Bombarda. houve alterar;ao do

eslatuto na «ABANC - Associai;{ao Angolana de Bancos»,

com sede em Luanda. constituida par escritura de 4 de

Dezembro de 1998, lavrada com inicio a folhas I, verso. do

livro de notas para escrituras diversas n.o 909-E, deste carto-

rio notarial que, dando cumprimento ao deliberaclo na

4." Assembleia Gent! Ordinaria, os associ ados decidiram

alterar 0 estatuto da associar;ao, sendo assim 0 uso dos

poderes que foram con feridos aos outorgantes, pcla presente

escritura alteram par completo 0 estaluto da associar;ao.

passando a reger-se pelo respectivo estatuto que faz parte

integrante desta escritura, que e urn documento elaborado

em separado, nos term os e para os efeitos do n° 2 do ani-

go 78°, do Codigo do Notariado, com a redacr;ao que Ihe

foi dada pelo artigo 55° da Lei n.o l/97, de 17 de Janeiro.

cujo conteCldo eles outorgantes tem perfeilo conhecimento

pelo que e dispensada a sua leitura.



CAPITULO
Denomina<;ao, Ambito, Serle, Durat;ao e Objecto

ARTIGO t."
(Dcnominac;iio)

A associac;ao adopta a clenominaC;ao de «Associac;iio
Angolana de Bancos», abreviadamcnte «ABANC».

ART1GO 2."
(Ambito)

A "ABANC - Associac;ilo AngoJana cle Bancos» e
uma instituic;ilo nao governamental, de ambito local, sem
intuitos lucrativos, constitufcla '10 abrigo cia Lei n.0 14/91, de
II de Maio, com vista a prossecuc;ao e defesa de interesses
comuns dos associ ados.

ARrIGO 3."
(Scde e durac;iio)

I. A "ABANC - Associac;ao Angolana de Bancos»
tem a sua sede na Rua Alfredo Troni, n° 79-15°, em Luan-
da. podendo, todavia, estabelecer delegac;6es e dural',] pOl'

tempo incletcrrninado.
2. A «ABANC - Associac;ao Angolana de Bancos»

poclera filiar-se em feclera<;:6es ou uni6es e em quaisquer
outras organizac;oes nacionais Oll estrangeiras para melhor
alcansar os sellS fins.

ARTIGO 4."
tObjecto)

A «ABANC - AssociaC;ao Angolana cle Bancos» tem

por objecto promover e praticar todos os actos que possam
contribuir para 0 progresso tecnico, economico e social clas
activiclades pr6prias dos associados e para a prossecuc;ao e
defesa dos inle resses destes peran te q lla isq uer en tidades
pClblicas Oll privadas, nacionais Oll estrangeiras, nomeacla-

mente:

1/) represen tar e cleI'encler os in teresses dos associ a-
dos, bem como clesenvolver relaC;6es de corcliali-
dadc entre os mesmos com vista a defesa e
fortaleci mento do sistema bancario;

h) elaborar e divulgar estudos e pareceres sobre
assllntos economicos, financeiros e tecnicos cle
interesse nacional, regional ou do comercio
bancario;

c) colaborar com outras associac;6es empresariais
nacionais ou estrangeiras;

d) representar as instituic;6es de credito, suas associ a-
das na negoc;iaC;ao e celebraC;ao de convenc;6es
colectivas de trabalho;

e) prestar assistencia tecnica e jurfdica aos seus asso-
ciaclos, clentro das possibilidades dos 6rgaos da
"ABANC - AssociaC;ao Angolana cle Ban-
cos»;

f) promover, em colaborac;ao com 0 1nstituto de For-
maC;ao Bancaria, a formaC;ao e aperfeic;oamento
profissional clo pessoal bancario;

g) promovcr junto dos poderes pClblicos as mecliclas
destinadas a racionaliza<;ao do sistema bancario;

11) promover acc;6cs coordcnaclas no flmbito cia pro-
tecc;ao e seguranc;a bancarias;

i) intervir como arbitro ou clesignar peritos quando
para tal for solicitacla;

j) prestaI' outros servic;os e quaisquer informac;()es
aos associaclos nas areas que integram 0 seu
objectivo.

CAPITULO 11

Dos Associados

ARTIGO 5."
(Dos associados)

1. Podem ser membros da "ABANC - AssociaC;ao
Angolana de Bancos», para alem clos actuais bancos com
secle ou sucursaJ em Angola e as filiais cle bancos estabele-
ciclos em Angola.

2. Podem aincla ser associ ados outras instituic;6es de cre-
clitos, mediante deliberaC;ao unanime pOl' escrito dos asso-

ciados.
ARTIGO 6."

(Secc;oes dos associados)

J. Para clefesa e representac;ao de interesses comuns os
associaclos poderao agrupar-se em secC;i5es.

2. Cada secC;ao somente poclera represent'll' os interesses
dos seus membros perante a direcc;ao da «ABANC -
AssociaC;ao Angolana de Bancos», competindo apenas a
esta "representc;ao da«ABANC - AssociaC;ao Angolana de
Bancos» perante terceiros.

3. 0 funcionamento das secc;6es que venham a consti-
tuir-se reger-se-a por regulamento pr6prio a aprovar pelos
associaclos nelas agrupados, com pleno respeito pelo pre-
senle estatuto.

ARTIGO 7."
(Admissoes)

I. A admissao de novos associ ados, sem prejufzo cia
tomacla de deliberac;6es unanimes pOl' escrito, previstas no
n.o 2 clo artigo 5.0, e cia competencia cia Assembleia Geral, a
qual verificara 0 preenchimento clos requisitos previstos no
n.o 1 do mesmo artigo.

2. A deliberaC;ao da admissao de um novo associ ado
fixara a contribuic;i'io deste para a cobertura clas clespesas de
imobilizado fixo ja realizadas, assim como a j6ia.

3. A contribuiC;ao a que se refere 0 nt:imero anterior sera
fixada segunclo criterios genericos aprovados pela Assem-

bleia GeraL
ARTIGO 8."
(Direitos)

a) tomar parte nas Assembleias Gerais;
0) eleger e ser eleito para os cargos associativos;
c) integral' as comiss6es criadas pela Direcc;ao ou

pela Assembleia Geral;



d) requerer as convoca<,:6es cia Assemhleia Geral nos

tcrlllCS pl'evistos no artigo 16.0 n.o 2;

e) recorrcr clas clclibera<;;5es e decisoes da Direc<;;ao

para a Asselllbleia Geral;

f) aprescntar as sugestoes que julguelll convenientes a
realiza<;;ao clos fins estatutarios;

g) utilizar toclos os servic;;os cia «ABANC - Asso-

ciac;;ilo Angolana cle Bancos» nas conclic;;oes que

forelll estabeleciclas pela Direcc;;ao;

h) usufruir de toclos os delllais beneffcios ou regalias

da «ABANC - Associac;;ao Angolana de B'1n-
cos»;

i) receber illrorlllac;;5es sobre a vida e activiclacle cia

«f\BANC - Associac;;ao Angolana de Ban-

j) solicitar a interven<;;ao cia «ABANC - Associac;;ao

Angolana de Bancos» sobre factos e circunstan-

cias que afectem os interesses profissionais clos

associaclos e que pela sua natureza possalll ser

compreenclidos nos fins da «ABANC - Asso-

ciac;;ao Angolana cle Bancos».

ARTIGO 9."
(Deveres)

0) pagar pontualmente as contribuic;;5es fixadas pela _

Assembleia Ceral, bem como a contribuic;;ao a
que se refere 0 n.O3 do artigo 7.°;

h) exercer os cargos associativos ou integrar comis-

s5es para que tenham siclo eleitos ou desig-

nados;

c) comparecer as Assembleias Gerais e reuni5es para
que forem convocados;

eI) acatar os preceitos estatutarios, os seus regula-
Illentos, bem como as deliberac;;5es e determina-

c;;5es dos seus 6rgaos;

e) prestar colaborac;;ao efectiva a todas as iniciativas
que concorram para 0 prestfgio e clesenvol-

vimento da «ABANC - Associac;;ao Angolana
de Bancos»;

f) cumprir todas as obrigac;;5es que Ihe caibam por

forc;;a da lei, estatuto e regulamentos.

. ARTIGO 1D."

(l'enJll dll qUlllidllde de llssocia<!os)

0) os que solicitarem a sua safcla;
h) os que cleixarelll cle reunir os requisitos previstos

no artigo 5°;
c) os que ingressarem em associac;;oes angolanas que

prossigalll objectivos iclenticos aos da «ABANC
- Associac;;ao Angolana cle Bancos»:

d) os que forem exclufc!os pOl' prarica reiterada ou
grave no cumprimento dos deveres para com a
«ABANC - Associac;;ao Angolana de Ban-
cos»;

e) os que forem exclufdos pOl' pratica reiterada ou
grave cle infracc;;oes disciplinares ou desrespeito
a sanc;;ao clisciplinar aplicada, nos termos previs-
tos no C6c1igo cle Concluta.

2. a pedido de safda cia «ABANC - Associac,;ao Ango-
lana de Bancos» devera ser enclerec;;ado a sua Direcc,;ao e
s6 produzira efeitos no fim do ano civil em que tiver sido
recebiclo e nunca antes decorriclos 30 clias ap6s essa recep-
c;;ao.

3. A exclusao prevista nas alfneas d) e e) do numero
anterior compete a Assembleia Geral que reunira, convo-
cacla extraordinariamente para 0 efeito e exige 0 voto favo-
ravel de 3/4 dos votos de todos os associados.

4. A percla de qualidade de associ ado nao dar{i direito a
restituic;;ao de quaisquer contribuic;;oes com que renhalll
entrado para a «ABANC - Associac;;ao Angolana de Ban-
cos» nem clesobriga 0 associaclo clo cumprimento pontual
de todas as obrigac;;oes financeiras anteriormenre assu-
midas.

CAPITULO 11I
Da Organiza<;:ao e Funcionamento

SEC<;:AO I
Orguos

ARTIGO 11."
({)rguos)

1. Sao 6rgaos cia «ABANC - AssociaC;;ao Angolana de
Bancos» a Assembleia GeraJ. a DirecC;;ao e 0 Conselho
Fiscal.

2. a poder clisciplinar c exercido por 'um Conselho de
Disciplina.

ART1GO 12."
(Col1lLlllicaliuo)

I. as membros associaclos que forem eleitos para 0

exercfcio de cargos comunicarao a «ABANC - Associac;;ao
Angolana cle Bancos», no prazo maximo de 30 clias, qual 0
seu representante.

2. Nenhum membro associ ado poclera esrar represen-
tado em mais clo que um dos 6rgaos electivos.

3. as membros dos 6rgaos da «ABANC - AssociaC;;ao
Angolana de Bancos» podem ser destitufclos a todo 0 tempo
por deliberaC;;ao cia Assembleia Geral, clevenclo esta regular a
situac;;ao que decorra se 0 6rgao fica impossibilitado de fun-
cionar ate a realizac;;ao cia nova eleiC;;ao.

4. Sem prejufzo clo especial mente estabeleeido quanto
ao Presiclenre da Direcc;;ao. cessando func;;oes qualquer mem-
bro de um 6rgao da «ABANC - Associac;;ao Angolana cle
Baneos» antes do fim do perfoclo para que tiver sido eleito.
pod era ser nomeado um substituto ate a primeira Asselll-
bleia Geral seguinte por deliberaC;;ao conjunta cia Mesa cb
Assembleia Geral ecla Direcc;;ao.



i\RTIGO I~."
(Exerdcios dc caq~os)

Os cargos suo cxercidos gratuitamente pelos associados.
salvo deliherac;:uo em contrario cia Assembleia Geral.

SEc(Ao II
Da Asscmhleia Geral

ARTIGO 14."

(Asselllbicia GenII)

I. A Assembleia Geral e constitufcla pOl' toclos os asso-
ciados e sera dirigida pOI' uma Mesa COIllPOSla de Ulll presi-
denle e um secretario eleitos pela Assembleia Geral de entre
os associados pelo perfodo de lres anos. sendo permitida a
reelcic;:uo.

2. Quando 0 nLlmero de associ ados 0 possibilitar, passar<l
a haver mais um secretario.
l. Incumbc ao presidente cOl1vocar a Assemblcia Geral e

dirigir os I·espectivos trabalhos.
4. Cabe aos secretarios auxiliar 0 presidente e substi-

tuf-Io nos scus impedimentos.

ARTIGO 15."
(Competcncia da Asselllhicia Gcnl!)

A Assembleia Geral tem competencia para deliberar
sobre lodos os assuntos respeitantes a «ABANC - Asso-

cia~uo Angolana de Bancos» e em especial:

0) eleger 0 respectivo Presiclente da Mesa, a Direcc;:ao
eo Conselho Fiscal;

b) aprovar 0 programa anual eo orc;:amento;
c) aprovar 0 relat6rio, 0 balanc;:o e as contas da

Direcc;:ao, bem como quaisquer actos, trabalhos
e propostas que Ihes sejam subllletidos;

d) fixar 0 montante das contribuic;:6es previstas nos
artigos 7.°, 41.0 e 42.°;

e) dissolver a «ABANC - Associac;:ao Angolana de
Baneos» e nomear liquidatarios;

.f) aUlorizar a «ABANC - Associac;:ao Angolana de
Bancos» a demandar os membros dos orgaos
sociais pOl' factos praticados no exercfcio dos
cargos:

g) aprovar os regulamentos da «ABANC - Asso-
ciac;:ao Angolana de Bancos» e dos seus 6rgaos;

II) aprovar 0 C6digo de Conduta;
i) eleger os melllbros do Conselho de Disciplina pre-

visto no n.o 2 do artigo 11.°;
j) cxcluir os associ ados nos termos do n.o 3 do arti-

go 10°;
k) conhecer e >deliberar sobre 0 recurso contemplado

110 anigo 38.°. da deliberac;:ao de publicidade
prevista no n.o 3 do artigo 18.°, conjugado com 0

n.o 3 do artigo 19.° do Codigo de Conduta, apli-
cada pelo Conselho de Disciplina:

I) deliberar sobre a alterac;:uo do estatuto e bem assim
sobre os demais assunlos que Ihes sejam subme-
lidos.

ARTICiO 16."
(Rcunioes da Asselllhlcia Gcra!)

!.A Assembleia Gera] reunira ordinariamenle dentro dos
tres primeiros meses de cada ano para:

0) apreciar 0 relat6rio e contas da Direcc;:uo e 0 pare-
cer do Conselho Fiscal relativos a gerencia do
ano findo:

b) eleger. se for caso disso, os titulares dos 6rgaos cia

«ABANC - Associac;:ao Angolana de Ban-
cos».

2. A votac;:ao podera ser feita pOl' escrutfnio secreto.
3. A Assembleia Geral reunin! eXlraordinariamente sem-

pre que 0 Presidente cia Mesa a convoque. por sua inicia-
liva ou requerimento da Direcc;:ao, clo Conselho Fiscal ou
pelo men os 1/3 clos associaclos ou pOl' virtucle de recurso
interposlo de deliberac;:ao ou decisao da Direcc;:ao.

ARTIGO 17."
(Convocat6ria)

I. A convocac;:ao da Assembleia Geral c feita pOl' mcio
expedito que garanta a sua recepc;:ao pOl' cacla um c10s asso-
ciados, com antecedencia mfnima de IS elias, indicando-se 0

dia, hora e local da reuniao e respectiva ordem de trabalhos.
2. Nao poderao ser tomadas delibera<;6es sobre materia

estranha a ordem de trabalhos, salvo se todos os associaclos
estiverem presentes e concordarem com 0 aditamento e nao
se tratar cia materia contemplada no artigo 22.0

3. A comparencia de todos os associ ados sanciona quais-
q uer irregul ariclades da con vocac;:ao, desde que nen h um
deles se oponha a realizac;:ao da assembleia.

ARTIGO 18."
(Funcionamento)

l. A Assembleia Geral so pod era funcionar em primeira
convocat6ria desde que eSlej<l presente pelo men os metade
dos associaclos que represente pelo menos metade da totali-
dade dos votos.

2. Nao se verificando 0 condicionalismo previsto no
numero anterior, podera a Assemblcia Geral funcionar com
qualquer nLllnero de associados e inclependentemente do
numero de voros que representam, tres c1ias depois da data
marcada para a reuniao.

ARTIGO 19."
(Rcpresenta~ao)

1. Os associaclos far-se-ao representar na Assembleia
Geral pOl' quem inclicarem em cacla carla entregue ao Presi-
dente cia Mesa no infcio dos trabalhos, devendo nessa carta
mencionar-se 0 dia, hora e local da reuniao e ordem cle
trabalhos.

2. E Ifcito a qualquer associaclo fazer-se representar pOl'
outro associado Inedianle carta entregue· ao Presidente da
Mesa no infcio dos trabalhos, com as especificac;:6es refe-
riclas no nLlmero anterior.



ARTIGO ~()."
tDisposi,uo de voto)

I. Cada associado disp()e na Assembleia Geral de um
voto pm cad a 2(J trabalhadores au frac<;:ao. que tenha ao seu
servi<;:o no dia 31 de Dezembro do ano anterior aquele em
lJue :1 asseillbleia realizar e cle um voto por cacla
USD 100 (J()().on equivalente a Kwanzas ou frac<;:ao de capi-
tal e rescrvas reportaclas ~I mesma clata. '

2. Ncnhull1 associaclo poderii clispor de um nLlmero de
votos superior ao decuplo do nLlmero ele votos do associaelo
que tiver menor nLlll1ero.

ARTIGO 21."
(ncliher<l~>Jo da Assemhleia Geral)

As delibcl':l<';()CS da Asscillbleia Gera!. salvo quorum
qualificaclo cxigfvel, sao tomaclas pOI' maioria absoluta ele
votos dos associ ados presentes ou representados.

ARTIGO 22."
L\ltera,>Jo e dissolu~1io)

A;, cklibera<;:oes sobre allera«oes clo cstatuto C elissolu<;:ao
cia «A13ANC - Associa<;:ao Angolana cle Bancos» deverao
ser lOlllaclas em Assembleia Geral, convocaela extraorelina-
riamenlc para 0 cfeito e exigem a maioria qualificada de 2/3
de todos os associaelos.

SEc(Ao III
Da Direc~>Jo

ARTIGO 23.0

(Direc,>Jo)

A DilTc«ao da «ABANC ~ Associa<;:ao Angolana de
3ancos» c composla por um presiclenle. LUllvice-presielente
~clois vogais, sClldo UIl1destes suplente. eleito pela Assem-
Jleia GerLt!. dc enlre os associ ados pOI' perfodo de IreS anos,
enclo permiliela a sua rcelei<;:ao.

ARTIGO 24."
(Elei~>Jo do Presidente cia Direc,uo)

A elci«ao do Presiclente da Direc«ao poelerii ainela recair,
)ra elo quaclro refcrido no anigo anterior, em personalielaele
.Ie goze cle comprovacla reputa<;:ao e integrielaele e seja
gura representativa no sector banciirio.

ARTIGO 25."
(Cessa~iio de flln~ijes)

I. Na silua<;aO prevista no artigo anterior, 0 Presielente
Direc<;ao cessa antecipaclamente fun«oes, se OCOITeruma
'; causas scguinlcs:

0) incapacielade ffsica permanente para 0 clesempe-
nho das fUll<,:oes;

b) renLlncia aceite pelo Presiclente da Mesa ela
Assembleia;

c) destitui<,:ao.

2. A cessa<;:ao antecipada pocle aincla ocorrer. quando se
verifiquem circunstancias, nomeaclamente cle saLlele, que
obstem ao exercfcio clas fun<;:oes, par tempo presumivel-
mente superior a 60 elias.

3. As causas ele cessa<,:ao referielas nas alfneas 0) e c) elos
n.'" I e 2 sflo apreciadas em Assembleia Geral e clepenclem
ela aprova<,:ao cia mesma.

4. Vago 0 lugar, procecler-se-a a elei<;:ao cle novo presi-
elente nos 60 clias seguintes a ocorrencia cia vacatura.

5. Durante a vacatura cabem ao vice-presidente ela
Direc<,:ao as atribui«oes clo presiclente.

ARTIGO 26."
(Rcmllnera~iio)

I. Quanelo 0 presiclente for eleito nos term os clo arti-
go 24.0 ter,) clireito a uma remunera<,:ao aelequacla a cligni-
claele representati va e inclepenclencia elas SLlas fun<,:oes que
sera fixacla pela Assembleia Gera!.

2. Se a clesigna<,:ao recair em personaliclaele inlegracla nos
C]uaclros cle algum associado. 0 exercfcio do cargo nao preju-
clica os seus direitos na carreira e no regime ele seguran<,:a
social, contanelo 0 tempo de servi«o prestaclo nesse cargo
como prestaelo nas suas fun«oes cle origem cabendo, parem.
a «ABANC - Associa<;:ao Angolana cle Bancos» suporlar
os encargos sociais clurante toclo esse tempo.

ARTIGO 27."
t COll1petcncia da Direc~iio)

A Direc<;:ao compete dirigir a «ABANC - Associa<,:ao
Angolana cle Bancos» e assegurar a prossecu<,:ao clos
mesmos objectivos e em especial:

(I) representar a «ABANC - Associa«ao Angolana
cle Bancos» emjufzo ou fora clele;

b) exercer 0 poeler clisciplinar, clirectamente ou atra-
yeS cle uma comissao (ld-hoc;

c) criar, organizar e elirigir os servi<;:os ela «ABANC
-:- Associa<,:ao Angolana cle Bancos», clesigna-
damente quanlo a aclmissao e safela ele pessoal;

d) gerir os bens cia «A13ANC - Associa<;ao Ango-
lana ele 13ancos» e zelar pela contabi liclaele:

e) cumprir e clar execU<,:ao as clelibera<;:6es cia Assem-
bleia Geral;

j) elaborar regulamcntos inlernos;
g) submeter a aprecia<,:ao da Assembleia Geral as pro-

postas que se mostrem necessarias;
h) apl'esentar anualll1ente a Assembleia Gent! 0 rela-

lorio, balan<,:o e contas cia gerencia acompanha-
clos do parecer do Conselho Fiscal, bem como 0

programa anual e 0 or<,:amento ela «ABANC -
Associa<;:ao Angolana de Bancos»:

i) elaborar a proposta clo montante das contribui<;:oes
elos associaclos:

j) exercer as elemais fun<,:5es e praticar os actos que
lhe incumbem nos term os ela lei e elo estatulo.



ARTIGO 2H"
(Reunioes da Direc~ao)

I. A Dircc<;ao reunira pelo menos uma vez por mcs

sendo convocada peln presiclenre e s6 podenclo deliberar

com a presen<;a da maioria dos seus membros.

2. As deliberar,:6es sao tomaclas par maioria de votos

clos membros presentes. nao podendo haver abstenr,:6es e

gozando 0 presidente clo vato cle clesempate.

3. A DircC(;ao pode clelegar por acta 'poderes em um ou

mais dos seus membras ou no secret~lrio gemI e autorizar

que se proccda ~l sub-delega<;ao desses pocleres. estabeIc-

ccndo em cacla caso os respectivos limites e concli<;:6es.

4. Para obrigar a«ABANC - Associa<;ao AngoIana de

Bancos» SaD neccssarias as assinaturas cle dois membros cia

Direcc,;ao de um s6 membro quando se lrata de materia que

respeile ao exercfcio de poderes especial mente delegaclos cle

um ou mais procuradores nos termos clas respectivas pro-

curar,:oes.

5. Os aetos clc mero expecliente e em geml os que nao

envolvem responsabiliclacle da «ABANC - Associa<;ao

Angolana de Bancos» poderao ser assinaclos apenas por um

membro da Direcr,:ao, pelo secrelario geml ou pOl' procura-

dor a quem tenh,i sido delegaclo as poderes necessarios.

6. A Direcr,:ao podera deliberar que certos documentos

da «ABANC - Associac;:ao AngoIana de Bancos» sejam

assinados pOl' processos medinicos ou chanceJas.

ARTIGO 29."
tColllpetQnLia do Presidenle cIa Direqao)

0) assegurar a representar,:ao da «ABANC - Asso-
ciac;ao Angolana de Bancos» junto de entidades

pClblicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;
h) velar pelo cumprimento dos programas e orc;amen-

tos aprovados.

SEC(AO IV
Do Conselho Fiscal

ARTIGO 30."
(Collselho Fiscal)

l. 0 Conselho Fiscal e constitufdo por tres membros,

sendo um presidenle e clois vogais, eleilos pela Assembleia
Gcral, por perfodo de tres anos, sendo permitida reeleic;ao.

2. Um dos vogais sera lccnico de contas e os demais
membras serao eleilos de entre os associados.

3. A Assembleia Geral pode confiar a uma sociedade de
revisao de contas ou a tres lecnicos de contas 0 exercfcio
clas func;6es do Conselho Fiscal. nao pl'ocedendo entao a
eleir,:ao deste.

ARTIGO 31."
(COlllpetcneia)

a) examinar e verificar a contabilidade cia «ABANC

- Associac;:ao Angolana de B<1:1COS». bem
como os documentos que Ihe sirvam cle base:

b) clar parecer sobre 0 orc;:amento, relat6rio. 0 balanc;:o
cas contas cia Direc<;ao:

c) assistir as reuni6es da Direcc;:ao sempre que 0

entenda conveniente ou para isso seja solicitaclo
pelo Presidente da Direc<;:ao:

d) clm parecer il Direcc;:ao sobre qualquer consulta
que esta Ihe apresente;

e) velar pelo cumprimento das clisposir,:6es legais e
eSlatut,lrias;

.f> exercer as clemais fun<;6es e praticar os clemais
actos que Ihe incumbem, nos termos da lei ou do
estatuto.

ARTIGO 32."
tReulliao do Conselho Fiscal)

o Conselho Fiscal reunira pelo menos uma vez por tri-
mestre e sempre que 0 presidentc 0 convoque. s6 podenclo
deliberar com a presen<;a da maioria dos sellS membros.

SEC(AO V
Do COlIsclho de Disciplina

ARTIGO 33."
(Conselho de Disciplilla)

I. 0 Conselho de Discipiina e composto pOl' tres mem-
bros eleitos pela Assembleia Geral de entre os presiclentes
clos 6rgaos de administra<;ao, gestao, comissao exccutiva ou
Direcc;:ao de associ ado com sede em Angola.

2. Os membros do Conselho de Disciplina sao eleitos
por tres anos, podendo ser reeleitos ap6s deliberac;:ao cia
Assembleia Geral.

3. A Assembleia Geral elegenl de entre os membras os
que servirao como presidente e seu substituto. este para os
casos de ausencia au impedimento tempor{lrio daquele.

ARTtGO 34"
(Eleic;ao dos memhros)

I. 0 cargo de membro clo Conselho de Disciplina s6

pode ser exercido por quem tenha sido eleito, nao sendo

permitida qualquer forma de representar,:ao, delega<;:ao,

substituic;:ao ou transmissao.

2. 0 cargo e inerente ao desempenho de fun<;6es de pre-

sidente do 6rgao de administra<;ao. gestao, comissao exe-

cutiva de associado ou Direcc;ao. cessando 0 mandato de

quem deixar de exercer aquelas func;:6es.

3. 0 cargo e exercido graluitamente, salvo delibera<;ao

em contrario da Assembleia Gera!.

AR"(:IGO 35.0

(Cessa~ao de fun~oes)

Se 0 presiclente cessar as suas func;:6es antes de termi-
nado 0 perfodo para que foi eleito, proceder-se-a a eiei<;ao.
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!l()S 60 clias scguintes ~ ocorrencia cia vacatura do novo pre-
siclente par,! de~;empenhar aquelas funyoes ale ao termo clo
rekridu pc6oclo. cabenclo cluranle a vacatura no subslituto
as alribuic;c)(;s do presidente.

ARTIGO 36."
(All'ihui<;ocs)

oj velar pela observiincia das normas e pr<iticas em
vigor no sistema b'lndrio. exercenclo 0 poder
disciplinar em relayao aos associaclos pela
inohservflllcia das regras e pratieas de deontolo-
gia profissional respeitantc ~I actividade banca-

na:
iJ) excrcer 0 poder disciplinar nos dcmais termos que

Ihe sejam cometidos, nomeaclamente, nos C<Scli-

gos de Conuuta. livremente subscrito pelos asso-
ciaclos. assim eomo em olltros c<Sdigos que
cvenlualillente venhalll a ser exigidos por lei.

2. Havera um regulamento clo Conselho de Disciplina.
rclativo ao pocler clisciplinar e ao processo disciplinar,
sujeito ~I aprovayJo da Asscmbleia Geral.

i\RTICiO 37."
(Convoca<;aO)

I. () Conselho de Disciplina reLine scmpre que for con-
vocado pelo presiclcnle ou peios Qutros clois membros.

2. Para 0 consdho de Iiberar val idamente e indispensa vel
a prcsenc;a cle lOcios os membros.

3. As delibcray6es clo cQnselho sao tomadas pOl' maioria
de vOlos expressos. nao senclo permiticlas abstenc;oes.
gOl.'lIldo 0 presiclente cle voto cle dcsempate.

4. 0 membro do eonselho nao pocle intervir, nem volar
sabre os assuntos em que tenha interesse, pOl' si, ou que

rcspcilcm as instituiy6es bancarias a que pertence.

ARTIGO 3S."
(Rccurso dos associados)

Das delibcra~iies du Conselho cle Disciplina apenas cabe
recurso dos associ ados par;t a Assembleia Geral, cia meclicla
de publ icidade api icada nos lermos do n.o ] do artigo 18°.
conjugado com 0 nO ] do artigo 19.0 ambos clo C<Scligo de

Condula.
SECC;:AO VI

Do Sccret,\rio Gcral

i\RTIGO 39."
(I'mjlosta)

I. A Direq;ao, sob pro posta do respectivo presidente,
nomeara um secretario genII.

2. A nomeac;ao cleve recair em pessoa com expericncia
na aClividadc bandria e que goze de boa repula<;:ao no meio

handrio.

i\RTIGO 4(j'"

(Compctcncia do sccrctario gcral)

({) coadjuvar 0 Presiclentc cia DirecC;ao:
b) dirigir e coordenar toclos as serviyos cia associ a-

y30, dele depenclendo hierarquicamente lodo 0

pessoal que af preste servic;os;
c) clar execuC;ao [IS deliberac;ocs clos 6rgaos cia asso-

ciaC;ao.

2. 0 secretario geral poclera tomar parte e intervir em
toclas as rcunioes dos 6rgaos da assoeiaC;ao, sem direito cle
voto.

3. Nas suas ausencias ou impedimentos temporarios.
sedl substilufclo pelo secretario geraJ-acljunto. quanclo hou-
vcr e, nao havenclo, par quem for para 0 efeito designado
pcb Direcc;Jo, sob proposta do secretario gem!.

ARTIGO'+I."
(Rcmullcra~i\o)

1. 0 secretario gerallem clireito a uma remunerac,;ao acle-
quada a cligniclade e exigencia clas suas "unC;oes, a qual sera
fixacla pela DirecC;ao.

2. 0 exercfcio clas fun<;:6es cle secretario geral e incol11-
pativel com 0 desempenho cle qualquer outro cargo ou fun-
C;ao, natureza pLlblica ou privada.

ARriGO 42."
(Colltrato individual)

I. 0 regime legal aplicavel as relac;6es de trabalho clo
secretario gera! e do contrato individual de trabaiho.

2. Se 0 reCl'utamento recair em pes son integrada nos
quaclros cle algum associ ado. 0 exerefcio do cargo nao preju-
dica os seus direitos na carreira e no regime de seguranya
social, eontanclo 0 lempo cle servic;o prestado nesse cargo

como prestado nas suas func;oes de origem, cabendo, porem.
a associaC;ao suportar os encargos sociais durante toclo esse

tempo.
ARTIG043."

(Sccrclario geral-adjunto)

1. A DirecC;ao, sob proposta do secrel<lrio geral. pocle
nomear Ulll secretario geral-adjunto, ao qual cabe. para alem
clo clesempenho de outros servic;os na associaC;ao. substituir
o secretario geral nas suas ausencias ou impedimenlOs tem-
pOl·arios.

2. Ao secretario geral-acljunto. quando 0 houver, aplicar-
se-a 0 regime estabeleciclo no anterior artigo 42.0

CAPITULO IV

Do Pessoal

ARTIG044.0
(Normas do contrato)

Os trabalhadores cia assoeiaC;ao ficarao sujeitos as nor-
mas do contrato individual cle trabalho.



CAPITULO V
Regime Financeiro

ARTIGO 45."
(Pcrlodo do cxcrcfcio)

o exercfcio anual corresponde ao perfodo de I de
Janeiro a 31 de Dezembro.

ARTI(iO 46."
(Rcccitas)

Consliluem reccitas da «ABANC -. Assoeia<;ao Ango-
lana de Bancos»:

0) pagamcnto de j6ia no acto da subscri<;ao;
b) os resllll~lI1tes do pagamcnlo de servi<;os preslados

pcla «ABANC - Associa<;ao Angolana de
13ancos». no ambilo das suas actividades cor-
renles:

C) quaisqller subsfdios que Ihe venham a ser atribuf-
dos:

d) os rendi mentos de bens ou capitais proprios:
e) quaisquer oulros rendimentos nao proibidos por

lei;
./) as conlribui<;oes dos associados.

ARTIGO 47."
(Contrihlli~ocs)

o Illonlante das contribui<;6es a pagar pelos associ ados
sera fixado anuallllenle na propor<;ao do respectivo nlLlnero
de votos.

ARTIGO 48"
(Dccisao da Asscmhleia Gcral)

A Assembleia Geral que aprovar 0 relatorio, 0 balan<;o e
as contas da Direc<;;ao, clecidira sobre a aplica<;;ao a clar ao
respectivo saldo, se houver e sobre as conlribui<;;6es suple-
Illenlares a pagar pelos associaclos para cobrir os prejufzos
evenlllaimente verificaclos, segundo 0 criterio previsto no
anigo anlerior.

a) a Acta n.o 40/SECIABCI03, da 4." Assembleia
Geral Ordinaria;

h) 0 documenlo complementar que atras se fez
alusao.

Aos oUlorgantes e na presen<;;a simultanea de ambos, fiz
em V07. alta a leitura clesta escritura e a explica<;;ao do seu
conlel,clo.

1.° Clitorio NOlarial da Comarca de Luanda, em Luan-
da. 14 de Maio de 2003. - A Ajudante, Joana Ass/s Jose
MOl"(/n/w. (1175

JUNA CHAVES E FILHOS - Comercio Ceral,
Importa~ao e Exporta~ao, Limitada

Certifico que, por escritura de 5 de Maio de 2003.
lavrada com infcio a folhas 73. do Livro de olas n.o 944-8.
clo 10 Cartorio Notarial da Comarca de Luanda, a cargo de
Ana Maria Bombarda, notaria-adjunta cleste cartorio, foi
conslilllfda entre Junero Andre Chaves, solteiro. maior.
natural de Luanda, onde reside habitual mente no Municfpio
do Kilamba Kiaxi, Baino Neves Bendinha, Casa n." 257.
Zona 12 c seus fi Ihos menores. Esperan<;;a Levo Chaves. de
15 anos de idade, Isabel Ngunga Chaves. de 7 anos de
idade, Madalena Castro Chaves, de 5 ,lI10S de idade. Celes-
tina Castro Chaves, de 3 anos de idacle e Helena Castro
Chaves, cle I ano de idade, toclos eles nalurais cle Luanda e
consigo conviventes, uma sociedacle comercial por q.uo(as
de responsabiliclade limitacla, que se regera nos termos
constantes dos artigos seguintes:

A socieclade adopta a denomina<;;ao de <<.lUNA
CHAVES E FrLHOS - Comercio Geral. Importa<;;ao e
Exporta<;;ao, Limitada», tem a sua sede em Luanda, Munici-
pio do Kilamba Kiaxi, Casa nO 257, Zona 12. Bairro eves
Benclinha, riodendo abrir filiais, sucursais. agencias. dele-
ga<;;6es ou gualguer outra forma cle representa<;;ao no
territorio nacional ou no estrangeiro quanclo os interesses
sociais 0 aconselham.

A sua clura<;;aoe por tempo incleterminado, contando-se 0

seu infcio para todos os efeitos legais a partir cia clata da
escritura pl,blica.

o seu objecto social e 0 exercicio de comercio gent! por
grosso e a retalho, industria, pescas, agro-pecu~lria, agricul-
tura, hotelaria, turismo, infonmltica, telecomunica<;;oes,
constru<;;ao civil e obras pl,blicas, explora<;ao mineira e f10-
restal, agenciamento, transportes aereo nao regular. marf-
ti mo, terrestre, camionagem, transitarios, rent-a-car, compra
e venda de vialuras novas. de ocasiao ou usadas, oficina-
-auto, concessionaria de material e pe<;;asseparadas de trans-
portes, assislencia tecnica, transportes de passageiros ou de
mercadorias, aluguer de viaturas com ou sem condutor.
venda de combustfvel e lubrificantes, oleo, medicamentos.
material cirLirgico, gastavel. hospitalar, produtos qufmicos e
farmaceuticos, farlllacia, centro medico, clfnica geral. per-
fUlllaria, artigos de toucador, ourivesaria. relojoaria, agen-
cia de viagens, rela<;;6es pLiblicas, pastelaria, panifica<;;ao,
frio, cOlllercializa<;;ao de artesanato, explora<;;ao de bombas
de combustfveis e esta<;;ao de servi<;o. representa<;;6es,
presta<;;6es de servi<;;os, colegios, educa<;;ao, cultLlra e ensino.
importa<;;ao e export1l<;;ao, podendo dedicar-se a qualquel
outro ramo de comercio ou indllstria em que os socios acor-
dem e seja permitido par lei.


