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SOCIEDADE  UNIPESSOAL POR QUOTAS 

 

 

 

Artigo 1.º 

Tipo e firma 

 

1. A sociedade é comercial, adopta o tipo unipessoal por quotas e a firma

CIDADE COMPETENTE - UNIPESSOAL LDA, e tem a sede em: Escadas do

Barredo, Número 120, cv esq, Porto, freguesia de São Nicolau, concelho de

Porto. 

2. A sociedade tem o número de pessoa colectiva 510244998 e o número de

identificação na segurança social 25102449981. 

3. Por simples deliberação da gerência podem ser criadas sucursais, filiais,

agências ou outras formas locais de representação no território nacional ou no

estrangeiro. 

 

Artigo 2.º 

Objecto 

 

1.  A sociedade tem por objecto: compra, venda, revenda, arrendamento,

comercialização, hipoteca, promoção da construção e da reabilitação de bens

imobiliários; concepção, promoção, gestão e exploração de projectos, acções e

empreendimentos nos ramos imobiliário, turístico, cultural, artístico, recreativo,

ambiental ou de solidariedade social; realização de consultoria, formação,

investigação e desenvolvimento tecnológico nas áreas atrás referidas; exercício,

directo ou em colaboração com terceiros, de outros ramos de actividade conexos

com vista à rentabilização dos recursos disponíveis. 

2. A sociedade pode adquirir participações em sociedades com objecto diferente

daquele que exerce, ou em sociedades reguladas por leis especiais, e integrar

agrupamentos complementares de empresas. 



 

Artigo 3.º 

Capital 
 

O capital social, integralmente realizado em numerário, a entregar nos cofres da

sociedade até ao final do primeiro exercício económico, é de 1 euro(s),

representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio Tiago

Luís Brandão Magalhães Azevedo Fernandes, casado com Ana Maria Vieira

Carvalho, em regime de separação geral de bens, de nacionalidade portuguesa,

natural da freguesia de Cedofeita, concelho de Porto, residente em Escadas do

Barredo, Número 120, cv esq, Porto, contribuinte nº 181153319. 

 

Artigo 4.º 

Gerência 

 

1.	A administração e representação da sociedade fica a cargo de quem vier a ser

nomeado gerente pelo sócio único. 

2.	A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente. 

3.	O sócio decidirá se a gerência é remunerada. 

 

Artigo 5.º 

Disposição transitória 

 

Fica desde já nomeado  gerente: 

			a) Tiago Luís Brandão Magalhães Azevedo Fernandes, casado, residente em

Escadas do Barredo, Número 120, cv esq, Porto, contribuinte nº 181153319. 

 

O sócio declara que esta é a única sociedade unipessoal de que é titular. 

 

						O sócio declara que, até ao final do primeiro exercício económico, procederá à

entrega da sua entrada nos cofres da sociedade.
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