Pedido de Certificado de Admissibilidade
de Firma ou de Denominação Social

REPÚBLICA DE ANGOLA
Ministério da Justiça
Ficheiro Central de Denominações Sociais

(Exclusivo da I. N. - E. E. P.)

N.° de Entrada

Data

/

/

1. Identificação do requerente:
Nome
Bilhete de Identidade ou Passaporte n.°
2. Firma ou denominação pretendida por ordem decrescente de preferência:
1. °
2. °
3. °
3. Natureza jurídica da entidade a constituir ou alterar: (*)

4. Sede social:
Rua, Avenida ou Largo

n.°

Comuna de

Município de

Província de

Telef. n.°

5. Objecto social:

(se a indicação do objecto social não couber neste espaço anexe uma folha para o descrever)

6. Endereço e assinatura da pessoa que subscreve o pedido:
Localidade (Rua, Av. ou Largo)

n.°

Comuna de

Município de

Telef. n.°

Província de

Cx. Post. n.°

E-mail

Fax n.°
Assinatura

(*) No caso de se tratar de alteração de entidade já constituída deve preencher no verso a rubrica 7 - ALTERAÇÃO

CERTIFICADO DE ADMISSIBILIDADE DE DENOMINAÇÃO
O Ficheiro Central de Denominações Sociais certifica a admissibilidade da seguinte denominação:
Com o requerente, o objecto e a sede acima indicados, e com as condições eventualmente constantes do verso.
O presente Certificado é valido por 180 dias, desde que autenticado com o selo branco, sem rasuras, emendas ou entrelinhas não devidamente ressalvadas
e trancados os espaços em branco nas correspondentes rubricas.
Ficheiro Central de Denominações Sociais.

O Director,
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Revalidação: (só válida desde, que autenticada com o selo branco do Ficheiro Central de Denominações Sociais)
Certificado revalidado por 180 dias
Luanda,
A

M

O Responsável,

D

.° Cartório Notarial de

Conservatória do Registo Comercial de

Escritura celebrada em

Matrícula
A

M

em

D

A

O (a)

O (a)

(b)

(b)

M

D

(a) Cargo; (b) Nome.

7. Alteração
No caso de alteração de entidade já constituída, relativamente à alteração que se pretende:
Denominação actual
Sede actual na Rua, Avenida ou Largo

n.°

Município de

Província de

Objecto social actual

(se a indicação do objecto social não couber neste espaço use folha anexa para o descrever)

Outras alterações

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
1. Identificação do requerente de denominação:
Indique o nome de quem pretende requerer a constituição da sociedade e o respectivo número de bilhete de identidade, no caso de ser pessoa singular.
No caso de o requerente ser uma pessoa colectiva, indique a sua denominação. Se pretender alterar a sociedade já existente, indique a respectiva denominação.
2. Natureza jurídica da entidade jurídica a constituir ou a alterar:
Indique a forma jurídica da pessoa colectiva que pretende constituir: sociedade por quotas, sociedade anónima, sociedade em nome colectivo, sociedade em
comandita.
3. Sede social:
Deve indicar o nome da rua/avenida ou largo, com respectivo número de polícia, comuna, município e província onde a entidade a construir vai ter a sua sede ou
para onde vai mudar, bem como outros elementos de identificação indispensáveis para correspondência.
4. Objecto social:
É obrigatória a indicação do objecto social (actividades exercidas ou a exercer pela pessoa colectiva em constituição ou alteração). Se não couber nas linhas
reservadas par ao efeito, use folha anexa para o descrever. Devem ser claramente indicadas as actividades a desenvolver.
5. Assinatura e endereço da pessoa que subscreve o pedido:
O pedido pode ser assinado pelo próprio interessado na constituição ou alteração da pessoa colectiva, ou por mandatário, devendo neste caso apor o c a r i m b o
próprio.
6. Alteração
No caso de pretender alterar uma pessoa colectiva já constituída preencha o n.° 7.
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