RE UBLICA DEMOCRATÏC
(Unidade

-

DE s.TüME E

pnfucrs

iirliíu - Trabalho)

MINISTERIO DA JUSTIÇA E DA REFORMA DO
ESTADO
pIRECÇÃO GERAL DOS SPGISTOS E NOTÀRIADO
sEccÃo pos REclsros

----cERTIn0-----------ERNESTTNA DE 5OUSA pOffff!. po SACRAMENTO DA SILVA,
sEGUNDo oFtctAL Dos sERVrçoi oó'heetsro E NorARlAoo ssccçÃo
Dos REGtsTos Do MtNlsïÉnlo DA JUsTtçA E DA REFoRMA Do ESTADO.
-----Satisfazendo ao que se reguer na procedente petição certifico que
no livro B - Quarenta e oito, folhas setenta verso, se encontra lançada a
descrição cuio extracto é o seguinte;-----------------frf ÚMERO: NOVE MIL CENTO E CINCO: Prédio urbano, situado nesta
Cidade freguesia da Conceição constituído em alvenaria, com loja e
primeiro andar, com diversas divisões, e rés-do-chão composto de loia e
armazém. Tem as seguintes confrontações: Norte, com prédio de
Marques da Cruz, [da.; Sul, com prédio de A. Maraco Vce. Lda. Ponte
com o de Continental Trading Company, Lda; Nascente com Praça
Mousinho d'Albuquerque.
--,---Tem averbamento número um: em que se declara que dentro do
prédio supra o número nove mil cehto e cinco é constituído pela
desanexação de parte do prédio númeró'mil duzentos e dez descrito á
folhas catorze verso do livro B- dezasseis, como fica a constara do
averbamento número dois a margem da respectiva descrição.
---- Mais Certifico que o número: NOVE MIL CENTO E CINCO: encontrase registado a favor de SOÇfEDADE NlB, S.A. - NATIONAL INVESTMENT
EAfrfç Sociedade anónlma, com sede nesta Cidade Distrito de Água
giande, deste País, como consta da inscrição o número vinte mil e
sessenta e quatro, a folhas dez do livro G - dezanove. ------------Por ser verdade se passou a presente certidão que depois de revista
e consertada, assino. -----Direcção dos Registos e Notariado Secção dos Registos, aos vinte e
cinco dias de mês de Julho de ano dois mil e treze.
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CONTRIBUIÇÃO PREDIAL URBANA

.I.F

*.eferente ao ano

',5744

2013

''

Data de Fmíssão

Data Limite

10-09-2013

01-03-2013

443

,NGOLA

ANDE
.. NAT]ONAL INVESTIMENT BANK

a quantia

de

3043534,00

Dbs

proviniente de

:

Colecta
2.066.038,00
123.967,04

'ição Predial

'Conhecimento
'ormática

10.000,00
2.200.000,00

fü--:ì--,-,_: *

359.334,00
66.000,00

418.200,00

Paqo

em:

São lomé

1O-O9-2O13

