Título Constitutivo de Sociedade Unipessoal por Quotas
Documento Particular
(Exemplo 2)
………(Local), ……(dia),……(mês),……(ano)
a) natureza jurídica - sociedade comercial por quotas unipessoal
b) N.I.P.C – 000.000.000
Sócio único: F……………………, solteiro, NIF …, com domicílio em ......…

A SOCIEDADE FICA A SER REGIDA PELAS NORMAS SEGUINTES:

Artigo 1.º
1. A sociedade adopta a firma “.…, Sociedade Unipessoal, Lda.” e tem a sua sede na Rua
………, freguesia de ……, concelho de ….
2. A sociedade poderá, sob qualquer forma legal, associar-se com outras entidades, para
formar sociedades, agrupamentos complementares, consórcios e associações em
participação, além de poder adquirir e alienar participações em sociedades com o mesmo
ou diferente objecto.
Artigo 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de ………………………………
Artigo 3.º

1. O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em numerário, e
representado

por

uma

quota,

de

igual

valor,

pertencente

ao

sócio

único

F………………………………………
Artigo 4.º

1. A gerência da sociedade será exercida por F…… com ou sem remuneração, conforme
vier a ser decidido pelo sócio único.

2. A sociedade vincula-se, em juízo e fora dele, activa e passivamente, pela intervenção do
seu gerente.
Artigo 5.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 a
tomada de deliberações em assembleia geral.
Artigo 7.º

O sócio único, sob sua responsabilidade, declara que:
- não é titular de quotas noutras sociedades unipessoais;
- o capital social realizado foi depositado numa instituição bancária em conta aberta em
nome da sociedade.
Artigo 8.º

1. A gerência fica autorizada a proceder ao levantamento do capital social, para fazer face
às despesas sociais, designadamente as realizadas com a constituição da sociedade.

2. A gerência fica autorizada a iniciar, de imediato, a actividade social, podendo,
designadamente, adquirir bens móveis ou imóveis, tomar de arrendamento quaisquer locais,
celebrar contratos de locação financeira ou outros destinados a financiar a sua actividade,
no âmbito do objecto social.
Artigo 9.º

O subscritor está ciente de que deve ser promovido o registo comercial obrigatório do acto
ora titulado, no prazo de dois meses.

Assinatura ………………………………………

(A assinatura do subscritor deve ser reconhecida presencialmente, sendo em regra,
devido pela celebração do contrato de sociedade o imposto do selo a que se refere a
verba 26.1 da Tabela Geral do Imposto do Selo)

Reconheço a assinaturas aposta no documento particular anexo, relativo ao contrato social
com vista à constituição da sociedade comercial unipessoal por quotas sob a firma
“…….......”, do signatário adiante referido, o qual está presente neste acto e me confirma
a autoria da sua assinatura:

- A … , titular do B.I. n.º ……., emitido em .../.../…., - S.I.C.

Verifiquei a identidade do signatário pela exibição do citado Bilhete de Identidade.
Este acto foi registado sob o n.o ….. junto da Ordem dos Advogados.
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