
(Escritura de 13 de Janeiro de 2004 publicada no DR III Série n.º 65 de 17 de Março de 2004) 

 

ARTIGO 1º 

 

1 - A sociedade adopta a firma Abreu & Cipriano, Auditores, SROC, e tem a sua sede em Lisboa, 

na Alameda de D. Afonso Henriques, 21, 2º, freguesia de São Jorge de Arroios. 

(Nota: Por deliberação de 11 de Fevereiro de 2008, a OROC aprovou a alteração da sede social 

para a Praça de Alvalade n.º 6 - 3º D em Lisboa.) 

 

2 - A sociedade poderá abrir delegações, sucursais ou filiais de apoio à sua actividade no País e 

no Estrangeiro. 

 

ARTIGO 2º 

 

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços profissionais especializados no âmbito da 

legislação relativa aos revisores oficiais de contas. 

     

ARTIGO 3º 

 

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, achando-se dividido nas seguintes 

quotas: 

João Amaro Santos Cipriano, que está inscrito sob o n.º 631 da Lista dos Revisores Oficiais de 

Contas, uma quota no valor nominal de 2000 euros e uma quota no valor nominal de 1000 

euros; 

Carlos Alberto Antunes de Abreu, que está inscrito sob o n.º 761 da Lista dos Revisores Oficiais 

de Contas, uma quota no valor nominal de 2000 euros. 

     

ARTIGO 4º 

 

1 - A administração e a representação da sociedade são confiadas aos administradores eleitos 

em assembleia geral. 

 

2 - Para obrigar a sociedade é bastante a intervenção de um administrador, excepto para os 

seguintes actos, nos quais a intervenção de todos os administradores é necessária: 

 

a) Celebração de contratos de arrendamento; 

b) Obtenção de empréstimos; 

c) Alienação e oneração de bens móveis; 

d) Início de procedimentos judiciais que não sejam os procedimentos de rotina para a 

cobrança de dívidas; 

 

3 - São desde já designados administradores os sócios Carlos Alberto Antunes de Abreu e João 

Amaro Santos Cipriano. 

            

ARTIGO 5º 

 

A cessão de quotas apenas é livre entre sócios; em relação a não sócios a cessão carece de 

consentimento da sociedade; nas cessões onerosas a sociedade goza do direito de preferência, 

mediante deliberação tomada por unanimidade de todos os sócios. 

 

 

                 



ARTIGO 6º 

 

 A participação nos resultados e a atribuição da matéria colectável a cada sócio, para efeitos da 

aplicação do artigo 6º do Código do IRC no que concerne à transparência fiscal serão 

deliberadas por unanimidade da assembleia geral.       

     

ARTIGO 7º 

 

Em tudo o mais vigorarão as disposições legalmente aplicáveis às sociedades de revisores 

oficiais de contas e o Código Civil. 


