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8.º

Ocorrendo a morte ou interdição de qualquer sócio a sociedade
continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e os herdeiros do
falecido, devendo aqueles nomear um de entre si que a todos represente na sociedade, enquanto a referida quota se mantiver indivisa.
9.º
1 — A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for objecto de arresto, penhora, arrolamento ou qualquer outra forma de apreensão judicial;
c) Falência, insolvência ou morte do seu titular;
d) Sujeição a qualquer providência cautelar;
e) Partilha realizada em consequência de divórcio, separação judicial de pessoas e bens ou só de bens e a quota não fique a pertencer
integralmente ao seu titular.
2 — Em substituição da amortização e por deliberação dos sócios
em assembleia geral, poderão ser criadas uma ou mais quotas destinadas a serem alienadas a um ou alguns dos sócios, ou a terceiros.
3 — O preço da amortização será o valor nominal da quota amortizada.
10.º
Quando a Lei não exigir outros prazos ou formalidades especiais,
as assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas,
dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.
Conferida e conforme.
28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2008192091

FERNANDO & SIMÕES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2234;
identificação de pessoa colectiva n.º 500351201; inscrições n.os 7
e 10; números e data das apresentações: 9 e 16/050512.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:
Facto: Reforço de capital.
Foi reforçado o capital com a importância de € 4750,60 em dinheiro, sendo totalmente subscrito pelo único sócio, passando o capital a ser de € 5000, tendo ficado a pertencer duas quotas de € 2500
ao sócio Fernando Pereira.
Alteração parcial do contrato.
Os artigos 1.º, 3.º, 4.º, 6.º e 8.º foram modificados e ficaram com
as seguintes redacções:
ARTIGO 1.º
A sociedade adopta a firma Fernando & Simões, L.da, e tem a sua
sede na Praça de D. João I, 8-A, na Amadora, freguesia de Venteira,
concelho de Amadora.
ARTIGO 3.º
O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro e nos diversos bens e valores constantes da escrituração social, e acha-se dividido em três quotas: uma do valor nominal de quatro mil cento e sessenta e seis euros e sessenta e seis cêntimos do
sócio Fernando Pereira e duas iguais, do valor nominal de quatrocentos e dezasseis euros e sessenta e sete cêntimos uma de cada um dos
sócios João Filipe Duarte Pereira e Paula Alexandra Duarte Pereira
Homem de Figueiredo.
ARTIGO 4.º
A administração e representação da sociedade pertencem aos gerentes a nomear em assembleia geral.
§ 1.º A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado
pelos sócios em assembleia geral.
§ 2.º É gerente o sócio Fernando Pereira.
§ 3.º A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

agrupamentos complementares de empresas, constituir associações em
participação e consórcios.
O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.
18 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2008193217

FERCABO — MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES
DE TELECOMUNICAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 631;
identificação de pessoa colectiva n.º 506289192; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 18/050512.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:
Alteração integral do contrato com transformação em sociedade
unipessoal.
ARTIGO 1.º
1 — A sociedade adopta a firma FERCABO — Manutenção e Instalação de Redes de Telecomunicações, Unipessoal, L.da, e tem a sua
sede no Largo de João das Regras, 21, 2.º, esquerdo, freguesia de Alfornelos, concelho de Amadora.
2 — Por deliberação da gerência, pode a sede social ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
pode a sociedade instalar, manter ou encerrar sucursais e outras formas de representação social, no País ou no estrangeiro.
3 — A sociedade poderá, sob qualquer forma legal, associar-se com
outras pessoas, para formar sociedades, agrupamentos complementares de empresas, consórcios e associações em participação, além
de poder adquirir e alienar participações em sociedades com o mesmo ou diferente objecto do seu.
ARTIGO 2.º
A sociedade tem por objecto a manutenção e instalação de redes
de telecomunicações, projectos de electricidade, informática; construção civil; compra e venda de imóveis para revenda.
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros, e
corresponde a uma quota de igual valor, pertencente ao sócio único
Gastão Ferrer de Oliveira Caetano de Carvalho.
ARTIGO 4.º
A gerência da sociedade será exercida pelo sócio único, Gastão
Ferrer de Oliveira Caetano de Carvalho, já designado gerente, com
ou sem remuneração, conforme vier a ser decidido, sendo suficiente
a sua intervenção para fazer obrigar a sociedade, em juízo ou fora
dele, activa ou passivamente.
ARTIGO 5.º
A cessão total ou parcial de quotas é livremente permitida, sendo
que, para tal, a sociedade deverá ser transformada em sociedade comercial por quotas em regime plural.
ARTIGO 6.º
Devem ser consignadas em acta as decisões do sócio único, relativas a todos os actos para os quais, nas sociedades por quotas em regime de pluralidade de sócios, a lei determine.
O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.
17 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2008193233

ARTIGO 6.º
A convocação da assembleia geral compete a um gerente e deve
ser feita por meio de carta registada, com aviso de recepção, dirigida
a cada um dos sócios, e expedida.
ARTIGO 8.º
A sociedade poderá livremente adquirir participações noutras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu e integrar

FUNERTÉCNICA — ARTIGOS E EQUIPAMENTOS
FUNERÁRIOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 449;
identificação de pessoa colectiva n.º 507050835; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 11/041026.

