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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS 
CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

DESPACHO

Um grupo de cidadãos da associação requereu a Ministra da Justiça, 
Assuntos Constitucionais e Religiosos o  reconhecimento da Associação 
D´Horana-Life como pessoa jurídica, juntando ao pedido, os respectivos 
estatutos de constituição.

Apreciados os documentos submetidos, verifica-se que se trata de 
uma associação, que prossegue fins lícitos, determinados e legalmente 
possíveis cujo acto de constituição e os estatutos da mesma cumprem o 
escopo e requisitos exigidos por lei estabelecidos, portanto, nada obsta 
o seu reconhecimento.

Nestes termos, ao abrigo do disposto n.º 1, do artigo 5, da Lei                        
n.º 8/91, de 18 de Julho, conjugado com artigo 1, do Decreto n.º 21/91, 
de 3 de Outubro, vai reconhecida como pessoa jurídica Associação 
D´Horana-Life.      
Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Maputo, 
14 de Dezembro de 2020. — A Ministra, Helena Mateus Kida.
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FirstRand Moçambique 
Holding, Limitada

Certifico, para efeitos de publicação, que por 
acta datada de vinte e três de Setembro de dois mil 
e vinte e um, da assembleia geral extraordinária 
da sociedade Firstrand Moçambique Holding 
Limitada, sociedade por quotas com sede 
na Avenida 25 de Setembro, n.º 1.230. 3.º 
andar, na cidade de Maputo, matriculada na 
Conservatória de Registo de Entidades Legais 
sob o n.º   100015072 e com o capital social 
de 695.430.000,00MT, Contribuinte Fiscal                                                                   
n.º 400176469, os sócios deliberaram 
aumentar o capital social da sociedade em 
505.600.000,00MT (quinhentos e cinco milhões 
e seiscentos mil meticais), passando o capital 
social a ser de 1.201.020,000,00MT (mil 
duzentos e um milhões e vinte mil meticais), 
tendo por conseguinte sido deliberada a 
alteração do n.º 1 do Artigo 4 dos estatutos, que 
passa a ter a seguinte redacção:

(…)

............................................................

ARTIGO QUARTO

(Capital social)

Um)  O capital social em dinheiro 
subscrito e integralmente realizado é 
de 1.201.020,000,00MT (mil duzentos 
e um milhões e vinte mil meticais) 
correspondente à soma de duas quotas 
desiguais assim distribuídas:

a) Uma quota de 1.201.019.400.00MT 
(mil duzentos e um milhões e 
dezanove mil e quatrocentos 
meticais), correspondentes 
a 99,99995% (noventa e 
nove vírgula nove nove nove 
nove cinco por cento) do 
capital social da sociedade 
pertencentes à sócia FirstRand 
EMA Holdings Pty Limited;

b)  Uma quota  de  600,00MT 
( s e i s c e n t o s  m e t i c a i s ) , 
correspondente a 0,00005% 
(zero vírgula zero zero zero 
zero cinco por cento) do capital 
social e pertencentes à sócia 
FirstRand Bank Limited.

Dois)   (mantém-se inalterado).
O Técnico, Ilegível.

FNB Moçambique, S.A.

Certifico, para efeitos de publicação, que por 
acta datada de vinte e três de Setembro de dois mil 
e vinte e um, da assembleia geral extraordinária 
da sociedade FNB Moçambique S.A., sociedade 
anónima de Direito Moçambicano, com 

sede em Maputo, com o capital social de 
3.519.243.062,87MT (três mil quinhentos e 
dezanove milhões, duzentos e quarenta e três 
mil, sessenta e dois meticais e setenta e sete 
centavos) matriculada na Conservatória do 
Registo de Entidades Legais sob o n.º 12.540, a 
folhas 162 do livro C – 30, Contribuinte Fiscal 
n.º 400076391, os accionistas deliberaram 
aumentar o capital social da sociedade em 
505,600,000.00MT (quinhentos e cinco milhões 
e seiscentos mil meticais), passando o capital 
social a ser de 4,024,843,126.77MT (quatro mil 
e vinte e quatro milhões, oitocentos e quarenta e 
três mil e cento e vinte e seis meticais e setenta 
e sete centavos), tendo por conseguinte sido 
deliberada a alteração do n.º 1 do Artigo 4 dos 
estatutos, que passa a ter a seguinte redacção:

(…)

.............................................................

ARTIGO QUARTO

(Capital social)

Um) Sem limitação dos direitos da 
sociedade, o capital social, integralmente 
subscrito e realizado em dinheiro é de 
4,024,843,126.77MT (quatro mil e vinte 
e quatro milhões, oitocentos e quarenta e 
três mil e cento e vinte e seis meticais e 
setenta e sete centavos), representado por 
40.248.431 (quarenta milhões, duzentas e 
quarenta e oito mil e quatrocentas e trinta 
e uma) acções, cada uma no valor nominal 
de 100,00MT (cem meticais).

Dois) (mantém-se inalterado)
O Técnico, Ilegível.

Garsom – Produção                      
& Serviços, Limitada

Certifico, para efeitos de publicação, da 
sociedade denominada Garsom – Produção 
& Serviços, Limitada, matriculada na 
Conservatória do Registo da Entidades Legais 
de Maputo, com NUEL 100829789, no qual 
estiveram presente Célio Lousã Infante, casado, 
natural da cidade de Chimoio, residente nesta 
Cidade, portador do Bilhete de Identidade                    
n.º 110100504105Q, de 8 de Dezembro de 
2017, emitido a 9 de Dezembro de 2015, 
pela Direcção Nacional de Identificação 
Civil de Maputo, que outorga neste acto em 
representação da sociedade Grupo Infante – 
Business & Development, S.A, com puderes 
suficientes para o acto.

Pelo presente instrumento é celebrado o 
contrato de constituição de sociedade por quotas 
de responsabilidade limitada, que se regerá 
pelas cláusulas abaixo do artigo 90º do Código 
Comercial:

ARTIGO PRIMEIRO 

  Denominação e sede

A sociedade adopta a denominação de 
Garsom – Produção & Serviços, Limitada, e 
tem a sua sede no bairro de Jardim, Avenida 
n.º 2300 nesta cidade de Maputo, podendo 
por deliberação da assembleia geral abrir ou 
encerrar sucursais dentro ou fora do País quando 
for conveniente.

ARTIGO SEGUNDO

 Duração

A duração da sociedade é por tempo 
indeterminado e o seu início conta desde a data 
da sua constituição.

ARTIGO TERCEIRO

Objecto

Um) A sociedade tem por objecto: Prestação 
de serviços de consultoria em publicidade e 
marketing áudio visual, jornalismo, gestão 
de eventos, produção de espectáculos, 
aluguer e venda de equipamento audiovisual, 
formação, importação e exportação, actividades 
promocionais.

Dois) A sociedade  poderá exercer quaisquer 
outras actividades complementares ou diversas 
de natureza económica e social do objecto 
social desde que para isso estejam devidamente 
autorizadas nos termos da legislação em vigor 
na República de Moçambique.

ARTIGO QUARTO

Capital social

O capital social,  integralmente subscrito e 
realizado em dinheiro é de 20,000,00MT(vinte 
mil meticais), e correspondente a soma de uma 
quota no valor nominal de 20,000,00 MT(vinte 
mil meticais), correspondente a 100% do capital 
social, pertencente ao sócio Grupo Infante – 
Business & Development, S.A. 

ARTIGO QUINTO

Divisão e cessão de quotas

Sem prejuízo das disposições legais em 
vigor a cessação ou alienação de toda ou parte 
de quotas deverá ser do consenso dos sócios 
gozando estes do direito de preferência.

ARTIGO SEXTO

Administração

Um) A sociedade é administrada e 
representada por um ou mais administradores 
pela assembleia geral, por mandatos de três 
anos, os quais são dispensados de caução, 
podendo ou não ser sócios e podendo ou não 
ser reeleitos. Para obrigar a sociedade nos seus 
actos e contratos é necessária a assinatura ou 
intervenção de dois sócios administradores, é 
vedado aos administradores obrigar a sociedade 
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