
~ DE OUTUBBO DE 1971

1.° 3) - Servi<.:os de Marinha: Despesas com 0 pessoal:
:wmunera~es eertas ao pessoal em exerefeio: Pessoal
issalariado -, da mesma tabela oreamental de despesa.

Cumpra-se.

Besidsnela do Governo-Geral, em Lourenco Marques,
os 8 de Outubro de 1971. - 0 Govemador-Geral,
~duardo de Arantes e Oliveira.

•
Portaria n.O 814/11

Para possibilitar 0 pagamento de encargos relatives a
nos eeonomieos findos respeitantes a substdio de renda
.e easa devido a auxiliar de secretaria dos Servi~ de
;aiide e Assistbcia Olga Fornasini, com referencia aos
ieses de Outubro a Dezembro de 1969, torna-se neeessa
ia a abertura de um credito especial de 825$~ a inscrever
In artigo adieional a tabela o~ental de despesa ordi
aria para 0 ano econ6mico de 1971.
Existindo na mesma tabela oreamental de despesa dis

onibilidades que podem ser utilizadas como contrapar
da;
Estando a abertura de creditos para despesas desta

atureza prevista na alfnea g) do artigo 11.° do Decreto
.0 35770, de 29 de Julho de 1946, e tendo sido cumpri
as as formalidades prescritas nos n.08 1.° a 5.° do seu
~igo 15.°;
Ouvido 0 Conselho Econ6mico e Social;
No uso da competencia atribuida pelo artigo 135.°,
mea c), da Constitui~, 0 Governador-Geral de Mo
mbique manda:
Artigo 1.° E aberto e inscrito, em artigo adieional, na
bela or~mental de despesa ordinaria para 0 ano econ6
leo de 1971, 0 seguinte credito especial:

CAPtTULO 11.°

Exereicios findos

tigo 2905.°-0 - Para. pagamento de eneargcs relativos
:I. subsidio de renda de easa devido i. auxiliar de seere
;aria dos Servi90s de Sande e Assis~neia Olga Foma·
rini, com refer~ncia aos mesas de Outubro a. Dezembro
Ie 1969 825$00

Art. 2.° Para contrapartida do credito de que trata 0

;igo anterior sao utilizadas disponibilidades de igual
antia a sair da verba do capitulo 4.0, artigo 113.°,
, 3) -Administra<.:ao Geral e Fiscaliza~: Instituto
Trabalho, Previdbcia e Ac<.:ao Social: Despesas com
~essoal: Remunera~es certas ao pessoal em exercicio:
ssoal assalariado-, da mesma tabela or<.:amental de
~esa.

Jumpra-se.

~dencia do Governo-Geral, em LoOuren,» Marques,
I 8 de Outubro de 1971. - 0 Governador-Geral,
:'lJAIrdQ de Arantes e Oliveira.

•
Portaria n.° 815/11

'al'a supol'tar O~l encargos com 11 constl'uc:ao da Rt'
1;i~o de Fazenda de Montepuez reconheceu-se a ne
~i(lade da abertura de um credito E\Rpecial dr 600 000$,
nscrever em artigo adicional a tabela orc;amental dt'
peRa extraordinaria para 0 auo economico de 197.1.
)ara contrapartida dellte credito vao SCI' utiJizados
Ul'l$OS de iguul quantia a sail' do dep6sito efectuado em
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OperaQoes de Tesouraria, na epfgrafe Contas Transit6
rias: Fundo para Constru<.:ao e Apetrechamento de Ins
ta1a<.:oes para os Bervieos Ptiblieos, POl' for<.:a do deter
minado no artigo 3.° do Decreto n.O 48625, de 12 de
Outubro de 1968.

Estando a abertura de ereditos para despesas desta
natureza prevista na alinea h) do artigo 11.° do Decreto
n." 35770, de 29 de Julho de 1946, e tendo sido cum
pridas as formalidades preseritas nos n.OS 1.° a 5.° do
seu artigo 15.°;

Ouvido 0 Conselho Beonomico e Social;
No uso da eompeteneia atribuida pelo artigo 135.°,

alinea c), da Constitui<.:ao, 0 Governador-Geral de :Mo
~ambique manda :

Artigo 1.0 E aberto e inserito, em artigo adieional, na
tabela oreamental de despesa extraordinaria para 0 ano
eeonomieo de 1971, 0 seguinte eredito especial:

CAPJ:Tl1LO 12.U

Despesa extraordin6ria

Artigo ~90(j.u-B - Outras deepesas extraordinariml:
F'undo de COllstru!}li.o 0 Apetrechamento de Instala
c;oe~ para os Servieos Ptiblieos t Construc;li.o da Re-
part;!<ao Ill' Fazenda de Montepuez 600000$00

Art. 2.0 Para eontrapartida do eredito de que trata
o artigo anterior sao utilizados reeursos de igual quan
tia a sair do deposito efeetuado em Opcra<.:oes de Tesou
raria, na epfgrafe Contas Transit6rias: Fundo de Cons
tru<.:ao e Apetrcchamento de Instalaeoes para os Services
Ptiblieos, tendo em vista as determinaedes constantes do
Deereto n.? 48625, de 12 de Outubro de 1968.

Art. 3.° Para movlmentacao da despesa por conta do
c1'edito especial de que trata 0 artigo 1.° e inserita na
tabela oreamental de reeeita extraordinaria para 0 ano
econ6mico de 1971 a seguinte .rubrica:

Capitulo 9.°, artigo 166.0- B - Reeeit a extraordin4ria:
Do Fundo de Constru~li.o e Apetreehamento de Ins
tal~oes para Os Servi90s PUhlicos a apliear a:
Construl;ao da Hepartic;io de Fazenda de Montepuez 600 000$00

Cumpra-se.

Residencia do Governo-Geral, em Louren<.:o Marques,
aos 8 de Outubro de 1971. - 0 Governador-Geral,
Eduardo de .At·antes e Oliveira.

•
Portaria. n.O 816/71

Atendendo a que a Cooperativa Agricola de Inhas
sune, com sede em Inhassune~ distrito de Inhambane,
requereu a aprova<.:8.0 dos seus estatutos e que os mesmos
satisfazem as disposi~ legais em vigor;

Ouvido 0 Conselho Econ6mico e Social;
No uso da competencia atribuida pelo artigo 135.°,

aHnca c), da Constituic.:ao, () Govcrnador-Ge1'al de l\Io
c;ambique manda:

Artigo unico. Sao aprovados, para todos os efeitos
legais, os estatutos da Cooperativa Agricola de Inhassune,
eom sede em Inha..'isum·, disb'ito de Inhambanc, que bai
xam as~illados pelo Director dos Bel'vi~o:: de AgJ'icultura
e FlOl·('sta;;.

Cumpra-se.

lli~Ridencia do Governo-Geral, em Louren~ Marques,
aos 8 d(' Outubro de 1971. - 0 Oovernarlor-OeI'al,
EduOll'do de Ara-ntes e Oliveira.



1470-(8)

Estatutos da Cooperativa Agricola de Inhassune
CAP1TUJ,O' I

Da denomina9io, sede e dur8910

.A,rtigo 1.° E eonstituida entre os agricultores da regiao .
de Inhassune, distrito de Inhambane, uma associac;ao
agrieola, a qual sera regida pelas disposi<;5es da Portaria
Ministerial n.O 251/70, legisla<;i.o POl' ela aplieada, pelas
normas do seu regulamento e pelo que se contiver nos
seus estatutos.

Art. 2.°- 1. Esta associa~io adopta a denominacso
de Cooperativa AgrIcola de Inhassune.

2. Para efeitos destes estatutos eonsidera-se agricul
tor todo aquele que se dediea a aetividades agrarias.

Art. 3.° A Cooperativa tera dura~ao indeterminada
e a sua sede eem Inhassune, circunscric;io de Inharrime,
distrito de Inhambano. A sua acc;ao fica eireunscrita a
arca da regiao de Inhassune (eireunserieoes de Inharrime
e Panda e concelho de Homoine), podendo criar dele
ga<;oes, agenciaR ou sneursnis na respeetiva area sempre
que 0 julgar conveniente.

Art. 4.° 0 mimero de s6eios e ilimitado, nao podendo,
porem, ser inferior a dez.

Art. 5.° A Cooperativa goza de personalidade juridica,
podendo exercer todos os direitos relativos a prossecu~ao

dos seus legftimos interesses, demandar e ser demandada
e beneficial' das isen<;5es conferidas por lei.

CAPiTULO II

Dos fins e atribui~es

Art. 6."-1. A Cooperativa tem por fim a coopera~

entre os agrieultores, no consumo, no trabalho, produeao,
transformac;ao, conserva<;i.o, selec~ao, melhoramento e
venda ou coloca<;i.o dos seus produtos.

2. Poderio ser criadas sec<;5es diferenciadas, POl' aeti
vidades, dentro da Cooperativa, desde que a sua natureza
espeeifiea ou 0 volume das suas opera<;5es assim 0 jus
tifiquem, podendo, para 0 efeito, manter e explorar, POl'
si s6 ou em colabo~ao com outras entidades, as insta
la<;5es que se mostrem apropriadas.

Art. 7.°-1. Sao atribui<;5es da Cooperativa:

1.'" Representar c defender OR interesses dos seus
associados;

2.'" Concorrer pOl' todos os meios ao seu alcance e
dentro das rcspectivas atribuic;oes cstatutarias
para 0 progrf.'SSO da agricultura regional, po
dendo, nomeadamente, para atingir esse fim,
proeeder a recolha, transporte e trans£orma<;i.o
tecnol6gica em com~ utilizando instalac;5es
pr6prias, dos produtos agricolas e pecuarios
produzidos nas explora<;5es dos seus associados;

3.'" Adquirir pOl' qualquer tItulo legltimo os bens
mobiliarios ou imobiliarioR neces..'l8.rios a pros
secuc;io dOB seus fins;

4.'" Levantar dinheiro POl' emprestimos ou outra
forma de credito destinado a realizar os objec
tivos da Cooperativa c, para esse fim, prestar
as garantias convenientes com os sens bens;

5.'" Unir-se com outras cooperativas agricolas, ou
ref.f.'bt>r POl' do~ao ou POl' quaIquer outra
for111a admitioa em dirpito, partes sociaiR da"
mesmas;

6." Comprar ou montal' postos de venda destinados
a garantir 0 consumo (' estabiJizar 0." prec;os
dos seus produtos;.

I SERlE~ N'OMEl

7." Adquirir, a titulo exeepeional, a n&o so,
produtos compreendidos no ambitoda
dade da Cooperativa por insufici~ncia '
duc;ao dos respeetivos assoeiados,

8." Promover a coloea~o dOB produtos dos sel
ciados quer no mercado local, quer no e:
eobrando pelo trabalho despendido ums
sao nio superior a cinco por cento d
da respectiva oper~ao;

9:' Adquirir tudo 0 que seja neeessario ou inr
actividade dos agrieultores, seus associac
podendo auferir nessas transac<;5es pE
gem superior a indicada no n.? 8.'"

2. 'I'omar-se-a para base de c8.lculo das perce:
indieadas nos n."'S 8." e 9.'" 0 Pl'CC;O real por que os
tos e materiais fieam a Cooperativa.

CAPiTULO III

Dos s6cios

Art. 8.'" Podem ser s6eios, sem qualquer di
todas as pessoas singulares desde que explorem
dudes agrarias, dentro da zona de ac~ao da Cooper
que subscrevam 0 numero de partes soeiais que f,
belecida em regulamento, aprovado em assembleb
em proporceo ao volume monetario das transac(}
se preveja venham a realizar com a Cooperativa

Art. 9.°-1. Os s6eios serao admitidos pela D
POl' maioria de votos, mediante proposta devid
preenchida e 8.quela enviada, podendo a mesma e:
elementos que entenda neeesssrios a formac;io c

delibcrac;ao eselareeida,
2. 0 registo dos s6eios far-se-a em livro espeeis

ficara oxarada e assinada a declarac;ao expressa c
conhecimento dos estatutos. e de que se obrigam 8

todas as suas disposi<;5es, nele fieando tambem av,
as suas ac~oes.

~. Os soeios entram 110 pleno gozo dos seus
assoeiativos no pr6prio dis da sua admissio.

4. Oonsideram-se no pleno gozo dos seus direito
elos que nao estejam a sofrer qualquer das puni~i

vistas nestes estatutos e no regulamento interno.
5. 0 livro de registo dos s6cios estara sempre .

a estes.
Art. 10.° Constituem direitos dos s6eios:

a) Realizar com a Cooperativa todas as OPel
contratos previstos na lei, regulamento~

tes estatutos~ gozando das vantagens e
cios que estes facultam ou que a Cooll
possa alcan~r pelo legitimo exercfcio d
atribui<;5es e poderes;

b) Propor 0 que julgar util a vida da COOll
tendente ao progresso e defesa dos Bel
timos interesses;

c) R.equerer, nos termos estatutarios, a con'
da assembleia geral, tomar parte nela, CJ

propor, votar e ser eleito para qualquer
d) Reclamar perante a Assembleia Geral ou I

a Direc~o Provincial dos Servi~ dE
tura e Florestas das infrac<;5es as dis:l
legais e estatutarias cometidas peIa D
e pelo Conselho Fiscal;

e) Examinar a escritur~ e contas da 0,
tim entre os dias 10 e 20 de cada m~

f) Reclamar para a Direcc;ao ou Direc~ao Pre
dos Servi~os de Agl'icultura e Florel
qualquer acto ou omissao cometida pelo
da Cooperativa;



"~l liig),\Reclamar'-para a Direc~ ou Direc~o Provincial
~i!f.:IT.~/t: tr:f.l!b:::Serii~:··'de:'.AgricttIiura'0 lflaresta8· 'das
·:O~.I:·;:'.:'i .;inuac<;oeS ·as· disposi<;oes legais e estatutarias

cmiretidas: poroutro.ou .outros s6cios;'
" ;JSk.p·.:Azdqumr; jler,intermedio daCooperativa,o que
..do>; :' :,J':;lhe s~ja l1~sario .paraa sua explora<;ao, me-

diante 0 pagamento da comissao prevista nos
'",:,1' -: ':',.': n;;A)&,:8~0: e·9.0 -do:artigo 7.° Havendo necessidade
,~(if' nr-) r.:;;.cWll'ateiO';,bsS6cios·te~aoapenas dii'eito a: adqui
'.' t.:;;r':~~.11"~m:,:ou: a.··i':Cnder-empropor~o ao sen' movi
,:;(;'t .'-':<;;;t·.rmento>.comercialcOm a Cooperativaj
$! ti,,';i)cFazer adIDinistrar·as snas: propriedades pela

Cooperativa, so a.esta eonvierj :
-t:,·.:;:];. Y.isi:tar;:.s~mpre qu,e queira, todas as instala~es

·a:'i".::, ;~ \ef:olltras. propriedades da Cooperativa;
;.itl' ;':.k1;.:;Ser.reembolsil;do da.Importaneia das suas partes
,:,1:":. 'J "; ;,,;csociais .de harmonia. com as disposi<;oes estatu-

tanas;
6S[,£f.'rl:J:;jWc~:OSrewJino$ eorrespondentes as:opera~es
,~o;;:>, ,:< r~as cora a Oooperativa,

,~.:}'. :-:'::r .: ':., " .;. .. . .
,.,•.,.A..r,t.-.ll.o:=-,l. CQ:QSti~em deveres dos s6cios:
..ll .. , .. r "... ;...!:,'t, '. .' . ..

~I:L[.;' ;!I:.;~' ..ObseJ:ivar as disposi~oes dos presentes estatutos e
.:dn1'i: :".z: 4eata? Os regulamentos .eas resolu~es legais

:').~t:'.~; ,::',:,;:da;'Assembleia Geral 'e da Direc~ao;

i'J\'I~··;m~(.Prest4r:aDiree~ao e a· Dire~ao Provincial' dos
.'l'r-:~ p..;~ ·':·Seitvi~. de Agricultura e Florestas as infor

ma~oes e esclarecimentos que estas lhes pedi
I\'::r::,}\, ! ,~:~" ;l.'eni ..pa.ra..realiza~.ao de finsestatutdrios e cola
;"C! P.ilk.;-;,·.coorar: com elas no estudo e na resoluQio dos

problemas de interesse colectivo; .
·~~~'k.:&o~;Fl!cult~rao· pessoal da Oooperativa a visita as
';M;'( ,;,{,N;: suas: pnop!riedaflcs e instala~oes, prestando-Ihes
;;{\H"~f\EI ;>,'as -inform~oes que, para fins estatutarios ou
..[>.,~~\ d, . .rilgulamentares, Ihes. forem solicitadas;

4.° Aceitar e desempenhar com zelo e dedicac;ao os
,?;;:',;\~.rn, .cargos .para que forem eleitos ou nomeados;
-,"ii::' 5,~ .Nao'-se' 'aproveitar dosservic;os da Cooperativa

para pl'ejudicar,.outro socio ou a colectividade;
,,~~\:/.G.'f For.necer' a- 009pel'ativa e em condi~Oes pr6prias
{).:"!"'~';:'? ; ~ ;paraeonsuIllo ttidos Os pl'odutos em que aquela
:~~il'-:~ :'.i,: ;,trnbalhe, que: tenha disponiveis para venda, as
::::" "~"'~'H'f hOMs; 'dias e·locais acordados entre a Direc~ao

e 0 associado.

~'~1~: :$~; .~~~di~5~~ jl1;;;~i:hcativas para os socios nao acci
~ol:L.,ped,h;cm escll!3a dos cargos para que foram elei
'tos iiii'nomeaClos:·· .
:".' ..; :. ' .. :... . . ,

.~;.::. .:.U); M~tiv.os: atendiveis de saude;
-'. ~;·.:;:.l,).l{esideneia:·habitllal fora da sede social ou ausen
., >u~.:-:·eiasfrequentes e demoradas que impossibilitem

o regular descmpenho do cargo;
c) Idade supenor:a 60 ~nos;

;:~ ~\ (~)".Ar,~elei~ao em duas gercncias sucessivas.

::':'~:f:rj;b49~:O~ ',~r~~uto~~SaQ fornecidos a, Coopcrutiva em
'1i~gfirie 'dc' ·~otis~gt):p':~aCi· e.scrao d'c conta e risco do forne
~4q:r,:".~~ ;pr94~tps.·.rejei~ados como impr6prios para con-sumo:' ..... .-' .

,4J~.:.J2:.~,. ~ ve~ad.0' aossocios : .
;~'1~ ,;.:,(I;kfT.er inteieSlleS :na Cooperativa superiores aos esta
!.::~:., i'_,·:·· .. belooidos pOL' lei, nao podcndo, em caso algum,

possuir mais de cem partes sociais;
.'''1:; t!·) 11 }l :Vender, :.direetaou indireetamente; a outrem os

. produtos a que se refer6;o n.O 6.° do artigo 11.°

-fJ"'A¥i.l16-~;:Nd<~a§o,<d'6. mleciIiiento:·ae timsocio, osscus
~i~~b 'bli'tli6"obri~a6S~a ptigara"'Coopetiltiva

as quantias devidas polo soeiofaleeido, coiUome Vier a
ser deliberado em reuniiio da Assembleia Geral, expressa
mente convocada para esse fim, Tern, porem, direitor

a) As quantias que a Cooperativa the tivesse fic8.do
a dever, " .

b) Ao reembolso total das suas a~oes.

Art. 14.° A perda da qualidade de socio podera resul
tar de exoneraeao, exelusao e falecimento..

Art. 15.°-1. 0 pedido de exonera~ao sera apresentado
POl' Carta dirigida ao presidente da Direc~ao. Este pe
dido dove SCI' feito durante 0 ano social,· com a antece
dencia de tres meses ou no seu termo, ate oito dias
antes.

2. Nao podera ser eoneedida a exonera~ sem que 0
soeio liquidc previamente as suas dfvidas a-Ooeperativa.

3. 0 soeio a que tiver sido eoncedida a exonera~ao man
tera a responsabilidade pelas opera~oes sociais nnteriQres
a ela. . . ': ..'

4. 0 s6cio exonerado ou exeluido, sem 'prejulzo da-res
ponsabilidadc que the couber, tern direito '8.0 reembolso
integral das suas acc;oes pelo valor 00 1iltllno bala.1'l~o,

scm que todavia possa fiear afectado o· capital social
minimo, . .

Art. 16.0 -'-1~ Serao exelufdos'.:

a) Os soeios que, scm aviso previo, deixarem d~.:exel'
eer, para alem. de seis meses, aetividadesagri-
rias na area da Oooperativa, .., ..

b) Os que por falencia.ou insolveneiaforem l~
mente inibidos de reger e administrar os:seus
bens;' .:> •• t ,

c) Os que nogoeiarom com i>~>odutos, materiais, ma
quinas ou 'quaisquer' mercadorias adquiridas
POl' intermedio da :·.coopa5ativa, desviando-os
do dcstino indic~dQ.:na respectiva requisi~ao,
scm autoriza~a6\ e'xpressa da Direcc;ao;

d) Os que transferirem para -.outrem os beneficios
ou .vantagens concedidos ..a9~. s6cio&,.~ .a.uto
riza~ao expressa da Dir.ec~ao; ;' ': . '.: .

e) Os que sofrerem scntcn~a condenat~tia,e~ a~~ao

criminal proposta contra eles.pela Coopera~iva;

f) Os que cometerem qualqucr acto 'infamante :ou
. sejam condenados POl' crime que, .como..~,

deva con~iderar-se; . .
g) Os que, intencionalmente, prest~em faIsas. d~

clara~ocs aos COl'POS gerentes ou aos .enlpr~
gados da Cooperativa, com 0 fim de obter .,quais
quer bencficios para si ou para estranlios! ·c~tD.
prejulzo da Coopcrativa.ou de outros S6~lOS;

h) Os que recusarem, scm motivo justificado~.:I.L0s.t~r
mos dos estatutos, 0 desempenho de cargbs'SO
ciai.'! on 0 cumprimento de obrrga~oes impostas
pelos cstatutos. .

2. Os s6cios excluidos nos termos das alineas o),d),
e), f) e g) ficam incursos na pena de multa, 1180 infe
rior a sua parte no capital social, e serao priv.ados' de
qllalquer beneficio inercnte a qualidade de. s6cio, '-en
gindo-sc-lhes, desde logo, por se considel'ar vencida~ :qu81
quer quantia que os mesmos devam a 'Cooperativa"e qu~
possn exceder 0 valor dos produtos pol' el-es fornecidos
a mesma, sem prejuizo da arruma~ao final de' C'Olltas,
que tera Iugar no fim do ano social .. "

Art. 17.° Os s6ciosa quem for concedida '8 eJtone1!~ao

ou que forem excluldos deverao entregm: a C<?Oper~'Va
as snas partes sociais, no pray.o de trint&: dias ~ ..contar
da data da' notificagao, a fim de: serem' resgatada;s,~
pena de allula~ao das mesmas no prazo determm~~"'.



assembleia geral, de acordo com os leg{timos interesses
da Cooperativa.

Art. 18.°- L Alem da exclusio, podem ainda ser apli
cadas 80S s6cios que infringirem as disposic;oes dos pre
sentes estatutos ou que prejudiquem por qualquer forma
o cr6dito e hom nome da Cooperativa as seguintes pena
lidades, conforme a gravidade da falta:

a) Advert8ncia;
b) Censura;
c) Multa, que podera ir ate ao maximo do valor dON

produtos transaccionados nos termos do ar
tigo 12.°, allnea b), ficando ainda responsaveis
pelos prejufzos causados, salvo easos de forc;a
maior, devidamente comprovados e participa
dos imediatamente a. Direcc;io;

<I) Suspensio dos direitos de s6cio.

2. As panas referidas nas allneas a), b), c) e d) serio
aplicadas pela Direcc;io.

3. A pena de exclusio sera imposta pela Assembleia
Geral, sob proposta da Direcc;io.

4. 0 s6cio em falta devera ser sempre ouvido por es
crito antes de the ser aplicada qualquer penalidade, de
vendo as penas ser comunicadas tambem por escrito ao
s6cio punido, se por outra forma nio estiver disposto.

Art. 19.° De todas as deliberac;oes da Direcc;ao que
apliquem qualquer pena ha recurso, com efeito suspen
sivo, para a Direcc;io Provincial dos Servic;os de Agri

.cultura e Florestas, a interpor pelo Interessado dentro do
prazo de quarenta e oito horas, contado da data em que
o s6cio foi notificado.

OAPlTULO IV

Dos corpos ger8l4es

8B00AO I

Da A88emb1eia Geral

Art. 20.° A Assembleia Geral, legalmente constituida,
representa a totalidade dos s6cios e as suas decisOes sao
para todos obrigat6rias, devendo reunir ordinariamente
na primeira quinzena de Janeiro de cada ano, a fim de
apreciar as contas de ger~ncia anterior e eleger os novos
corpos gerentes, quando for caso disso, e, extraordinaria
mente, quando a sua convoca~, devidamente funda
mentada, for pedida pela Direcc;io, Conselho Fiscal ou
por um ntunero de s6cios nio inferior a um quinto dos
que a. data estejam no pleno gozo dos seus direitos asso
ciativos.

Art. 21.° Nenhum s6cio podera.representar na assem
bleia geral mais do que um s6cio. Os poderes para esta
representac;io sao dados em procurac;io notarial, ou em
escrito particular, com a assinatura reconhecida por no
tario ou abonada por qualquer dos membros da Direcc;io
e comunicada ao presidente da Assembleia Geral.

Art. 22.° Cada s6cio tera direito a um voto, seja qual
for 0 ntunero das suas partes sociais.

Art. 23.°-1. Quando porem 0 ntunero de s6cios for
tao elevado que a intervenc;io de todos possa prejudicar
o normal funcionamento da assembleia geral, esta podera
ser constituida por um ntunero restrito de s6cios,nos quais
os restantes deleguem os poderes de intervenc;io na assem
bleia em represent~io de toda a massa associativa.

2. Quando se verifique a hip6tese prevista no artigo
anterior, os delegados, que devem ser s6cios da Coope
rativa, sao eleitos por assembleias parciais, formadas pe
los s6cios rasidentea uas areas do eoneelho do referido
diIb'1to.
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3. Neste easo os delegados, que devem ser s6cios ds
Cooperativa, sao eleitospor assembleias pareia.is, forma·
das pelos s6cios residentes nas areas fixadas nos estatutOf
ou pertencentes as categorias nelas indicadas.

Art. 24.°-1. A assembleia geral sera convocada f

dirigida pelo presidente, ou por quem lega1mente 0 subs
tituir.

2. A conv~io da assembleia geral sera feita pol
anUncios publicados em jornais da localidade.ou do dis
trito da Cooperativa,. com quinze dias de anteeedlncia, E
por meio de c6pia do aviso convooat6rio dirigido aoE

s6cios, devendo sempre mencionar-se 0 assunto que s
assembleia tem de apreciar.

3. As propostas para alter~ dos estatutos ou dissolu·
~io da Cooperativa s6 poderio ser submetidas a. assem
bleia geral quando previamente tenham sido comunicadas
a Direcc;io, pelo menos, trinta dias antes da convOC898.o
da mesma assembleia.

Art. 25.°-1. A. assembleia geral ficari. lega1m.ente
constituida estando presentes ou representados s6cios
com direito a voto em ntunero superior a metade.

2. Quando pela primeira convoc~ se nio reunirem
s6cios em mimero sufieiente, proceder-se-a imediatamente
a segunda eonvoeaeso, que se efectuarA dentro dos trinta
dias seguintes aos da primeira reuniio, mas nunca ante.
de quinze, podendo entao a assembleia geral deliberar
vMidamente, qualquer que seja 0 ntunero de s6cios pre
sentes e representados.

Art. 26.°-1. As decisOes da assembleia geral serio
tomadas pela maioria de votos dos s6cios presentes ou
representados que tenham direito a voto.

2. Todos os s6cios~m direito a tomar parte na assem
bleia geral e a discutir os assuntos a esta submetidos, mas
s6 os s6cios que estejam no pleno gozo dos seus direitos
sociais ou nio sejam empregados remunerados da Coo
perativa t~m direito a votar.

3. As vot~oes serio feitas por levantados e sentados,
quando a maioria da assembleia nao resolver que se pro
eeda por qualquer outra forma.

4. As eleic;oes para os eorpos gerentes e para a Mesa
da Assembleia Geral serio feitas por escrutfnio secreto,
e pela mesma forma se procedera sempre que se trate
de deliber~oes da assembleia que envolvam apreci~

de pessoas ou de actos que The respeitem.
5. As decisoes sobre alter~ao de estatutos ou dissolu~o

da cooperativa serio vaIidas quando tomadas por tris
quartos, pelo menos, dos votos presentes e representados.

6. Sera lavrada acta de cada sessio da Assembleia
Geral e nela se indicario as resoluc;Oes tomadas e 0 nu
mero de s6cios presentes e representados, cujos nomes
constarem do livro de presenc;as. Esta acta sera assinada
pelo presidente e secretarios.

Art. 27.°-1. Compete a Assembleia Geral:

a) Discutir, aprovar ou modificar 0 balan~o e as
contas e bem assim as conclusOes do relat6rio
daD~ e do parecer do Conselho Fiscal;

b) Julgar as contas da administr~;

c) Eleger os corpos gerentes e a Mesa da Assembleia
Geral da Cooperativa;

d) Fixar anualmente a remun~ das a~oes;

e) Apreciar os recursos interpostos das de1iberac;5es
da Direcc;io e dos demais previstos nestes esta
tutos;

f) Deliberar sobre qualquer assunto para que tenha
sido convocada.

'. 2. 0 relat6rio anual da Dir~, 0 balango, 0 mven
tario, 0 pareoer do Oonselho Fiscal e a lista dOl s60b
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serio enviados a presid&1cia da Assembleia Geral oito
dias, pelo menos, antes daquele em que deva ter lugar
a sua reuniao ordinaria, enviando-se a todos os s6eios,
pelo menos, quinze dias antes da mesma reuniio, os
extractos dos balaneos,

3. Os doeumentos referidos no mimero anterior estario
patentes aos s6cios na sede social com dez dias de ante
eedeneia da data em que se realiza a reuniio da assembleia
geral eonvoeada para a sua aprovac;ao e, se possivel, ser
-lhes-So distribuidos tais documentos com igual prazo
de anteeedeneia,

4. A escriturac;lo e documentos relativos as operac;Oes
soeiais da Cooperativa serio facultados 80 exame dos
s6cios, nesse prazo de dez dias, e estarlo patentee no acto
da sessao.

Art. 28.0 -1. A Assembleia Geral ter' um presidente
e dois secret'rios, eleitos pela assembleia para um periodo
de dois anos, sendo permitida a reeleic;ao.

2. No impedimento ou ausencia do presidents, sem a
sessiio oberta pelo presidente da DirecCjio, ou por qual
quer dos seus membros presentee, ou na falta ou impedi
mento de algum destes, pelo s6cio mais velho, proeeden
do-se desde logo a eseolha de entre os s6cios presentee,
de um presidente.

3. No impedimento ou ausencia dos secreUrios, desem
penhario as respeetlvas func;oes os s6cios designados de
entre os presentes, pelo presidente.

Art. 29.0 -1. As posses de todos os cargos socials serlo
dadas pelo presidente da Assembleia Geral no prazo m'
ximo de quinze dias ap6s a elei~.

2. Os corpos gerentes cessantes continuariio em exer
Cicio ate ser conferida posse aos novos corpos gerentes.

Art. 30.0 -1. As sessoes de posse serlo sempre conjun
tas, com a assist&1cia obrigat6ria dos corpos gerentes cas
santes e dos novos, competindo aos primeirOs fazer entrega
aos segundos de 1000s os documentos, livros, invenUrios,
arquivos e haveres da Cooperativa, e fornecer-lhes todos
os esclarecimentos precisos de forma a nOO sofrer inter·
rup~ ou prejulzo 0 bom funcionamento da Cooperativa.

2. Estas se8S5es conjuntas podem repetir-se a pedido
dos antigos ou novos gerentes· ate a completa instru~
destes.

3. As responsabilidades e obrigac;oes dos corpos cas
santee s6 terminarlo quando na acta de uma sessao con
junta se declarar terem sido assumidas pelos novos corpos
gerentes.

4. 0 relat6rio e contas de uma gerencia llio sempre da
sua responsabilidade e por essa gerencia apresentados
em assembleia geral.

SECQA.O II

Da DIrec9Io

Art. 31.0-1. A Direcc;80 scm composta de um presi
dente, um secre~io, um tesoureiro e dois vogais efec
tivos e cinco substitutos, eleitos entre os s6cios.

2. A eleic;iio dos directores sm feita por dois anos,
sem prejuizo da revogabilidade do mandatO, sempre que
qualquer assembleia geral assim 0 deliberar, sendo, porem,
permitida a ree1eic;iio.

3. A Direcc;iioser' constituida na sua maioria por cida
dios portugueses de maior idade no gozo dos seus direitos
civis e pOliticos, com resid&1cia na localidade sede da
Cooperativa, ou dentro da SUI,\ 'rea social em local de
facil comunicac;ao com a mesma sede.

4. Nio poderio ser eleitos para a Direcc;io indivlduos
que por si ou interposta pesaoa ex~ actividades
comerciais concorrentes as da Cooperativa.
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Art. 32.0 -1. As fun90es dos directores da Coopera
tiva serio sempre exercidas gratuitamente, podendo, no
entanto, sOmente receber as gratifica95es que a Assem
bleia Geral entenda votar e-m func;io dos resultados lfqnl
dos do exel'cicio.

2. Quaisquer despesas feitas por um director, em ser
vic;o da Cooperativa, serio pagas por esta.

3. A Cooperativa ter' pessoal remunerado indispens'vel
ao cumprimento dos servi9QS, e a sua remune~OO sem
IlXada em reunilo conjunta da Direcc;80 e do Conselho
Fiscal.

Art. 33.0 -1. Os directores substitutos serlo chamados
a efectividade na falta ou impedimento dos efectivos,
pela ordem da votac;ao, e, em easo de igualdade de votos,
o mais idoso,

2. No impedimento dos substitutos, serio ehamados ao
exerclcio do cargo os respectivos membros das anteriores
direcc;Oes, a comec;ar pelos mais modernos, preferindo-se
de entre eles os mais votados e entre os de igual votac;lo
os mais idosos,

Art. 34.0 -1. A Direcc;io ter' uma sess80 ordinaria
de quinze em quinze dias e, alem desta, as sess6es extraor
d~as para que for eonvoeada pelo respectivo presi
dente.

2. Sem lavrada acta de eada sessio da Direcc;lo, na
qual se indicario os nomes dos directores presentes e as
deliberac;oes tomadas, As aetas serio assinadas pelos
direetores presentes as sessoes.

3. As sessOes da Dir~ s6 podem deliberar vAlida
mente quando estiver presente, pelo menos, a maioria
dos seus membros.

Art. 35.0 -1. Os directores respondem pessoal e soli
dariamente para com a Cooperativa e para com terceiros
pela execuC;lo do mandato e pela viola~ dos estatutos
e preceitos da lei.

2. Desta responsabilidade serao isentos os que niio
tiverem tomado parte na respectiva sessio e os que, ha
vendo tomado parte nela, tiverem protestado contra a
deliberac;io da maioria, antes de lhes. ser exigida a res
pectiva responsabilidade.

Art. 36.0 Compete aDire~:
1) Representar a Cooperativa em 10008 os actos e

para todos os efeitos, quer em jUlzo, quer fora
dele; .

2) Estabelecer relac;Oes comerciais com os fornece-
dores e compradores;

3) Aquirir artigos para a Cooperativa;
4) Fixar prec;os e condi9Oes de venda e de aluguer;
5) FiscaUzar 0 alugu.er de mAquinas, ferramentaB e

utensfiios;
6) Admitir e despedir empregados;
7) Apresentar anualmente a Assembleia Geral, com

o inven~rio e balanc;o, 0 re1at6rio 80bre os actos
da ger&1cia e situ~ das actividades sociais,
devidamente documentados;

8) Organizar 1000s os trabalhos de propaganda e de
formagao profissional agricola;

9) Pedir a convoc~ da Assembleia Geral, quando
julgar conveniente, e 80licitar 0 parecer do
Conselho Fiscal sobre os assuntos a resolver,
sempre que 0 entenda necess8.rio;

10) Impugnar perante as inst8ncias oompetentes as
deliberagoes da Assembleia Geral oontririas
as leis e aos estatutos ou prejudieiais a boa
~ da Cooperativa;

11) Autorizar as despesas sociais, resolver sobre todas
as opera90es da Cooperativa e adoptar as provi
d6neiaa neeeli186rias adefesa dos seus mteresses;
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12) Cumprir rigorosamente 0 preceituado nos esta
tutos e regulamento em vigor;

13) Remeter a Dir~io Provincial dos Servi~os de
Agricultura e Florestas uma c6pia do relat6rio,
balance e contas da gerencia, e bem assim on
tros elementos de escrita que a mesma Dircc~lio

vier a julgar conveniente.

Art. 37.° Compete ao presidente:

a) Convocar, presidir e dirigir as sessOes da Diree
~;

b) Assinar as aetas, balaneetes, relat6rios, eontas,
livros e tudo 0 mais que care~a da sua assi
natura;

c) Dirigir e vigiar todos os services da Cooperativa
e os empregados;

d) Autorizar os pagamentos e assinar os doeumentos
referidos a administra~io da Cooperativa;

e) Assinar com 0 tesoureiro os cheques de levanta
tamento de fundos.

Art. 38.° Compete ao secret8.rio:

a) Redigir e mandar lavrar as aetas das sessOes e
assina-las ;

b) Verificar e assinar os documentos de reeeitas e
despesas:

c) Fazel' os relat6rios dos aetos da Direcc;ao que
hao-de ser julgados pela Assembleia Geral, assi
na-los e assinar os balaneetes, eontas e 0 mais
que for preciso;

d) Avisar os membros do Conselho Fiscal dos dias,
horas e loeais em que reline a Direcc;ao;

e) Vigiar e fiscalizar os servic;os da Cooperativa ~,

em especial, os que competem ao pessoal em
pregado;

f) Fazer a correspondeneia da cooperativa, quando
nao haja empregados ou nos seus impedimen
tos, POl' forma It nao sofrer interrup~oes pre
judiciais ao seu funcionamento;

g) Enviar para cada sessao da Assembleia Geral
a relac;ao dos s6cios que estejam no pleno
gozo dos seus direitos associativos.

Art. 39.° Compete ao tesoureiro:

a) Arrecadar e tel' sob a sua rcsponsabilidadc os
fundos da Coopcrativa;

b) Fazel' a eseritura~ao, quando nao haja empre
gados, ou nos seus impedimentos;

c) A..'lsinar as aetas, balanceteS, contas e os relat6rios
da D1ree~ao; -

d) Fiscalizar todo 0 movimento da caixa;
e) Pagar, mediante recibo, ali ordens de pagamento

-assinadas pelo presidente e seeretario;
f) Promover a ~obranc;a dos ereditos e prestar con

tas a Direcc;ao, Conselho Fiscal e Assembleia
Heral, sempre que Ihe llcjam pedidos;

g) MandaI' depositar os fundo!! dn Cooperativa em
casas de credito, conformc for rcsolvido pela
Direcc;ao, POl' conta e aordem da Cooperativa;

h) Assinar, juntamente com 0 prc~ldente, os chcqu(;'s
dc levantamento dc fundos:

Art. 40.° - 1. A Direcc;ao podera delegar no seu Pi'(!
sidente tOOas ou parte das suaN atribuic;oes, devendo, po
rem, este dar aos restantes directores -conhecimento cir
cunstaneiado da aetividade desenvolvida, sem prejulzo do
disposto no n.O 1 do artigo 35.°, euja aplicabiHdade con
tinua extensiv& a todbs os m.embros -de referida Dir~ao.

2. A Dire\.\<}ao designara os trabalhos a serem eonfiados
aos direetores-vogais de harmonia com as necessidades
om eurso.

~. Os directores poderao delegar as suas atribui~oes

executives nos empregados, nos termos legais, pendentes
de aprova~o unanime da Direc~.

SECQAO III

Do Conselho Fiscal

Art. 41.0
- 1. 0 Conselho Fiscal eompde-sc de um pre

sidente, dois vogais e respectivos suplentes eleitos POl'
dois anos, nos termos destes estatutos, os quais scrvirao
gratuitamentc, podendo ser reeleitos,

2. Na falta ou impedimento de qualquer dos membros
()" Conselho Fiscal, compete a :Mesa da Assembleia Geral
.. ,1~)lJlea~ao dOB substitutes, e esta nomeac;ao vigorara ate
a primeira rcuniao da Assembleia Geral.

a. 0 primeiro Conselho Fiscal termina 0 seu mandate
uo rim do proprio ano fiscal em que for eleito.

4. Xao podera fazer parte do Oonselho Fiscal qualquer
soeio que for empregado da Cooperative, parente de um
membro da DirecQao ou que tenha POl' si ou interposta
pessoa ncgoeios afins aos da Cooperativa.

Art. 42.° Sao atribuicoes do Conselho Piseal :

(L) Exaininar, sempre que 0 juigue eonveniente c,
pelo menos, de tres em tres meses, a escritura
~ao, a fim de ajuizar da situat,:ao eeonomieo
-finaneeira da Cooperativa;

b) Assistir as reunifies da Direeeao, sempre que
dessa faculdadequeira usar, onde tera voto
eonsultivo:

c) Verificar se os aetos da Direecao estao em har
monia com a lei e com 08 estatutos e 11aO sao
contraries aos -interesses da Cooperativa,

d) Requerer a eonvoeaeao da assembleia geral quando
o julgue neeessario,

e) Dar parecer por escrito sobre 0 balaneo, 0 rela
t6rio e as eontas anuais da Cooperativa;

f) Dar parcccr sobre todos os assuntos, quando para
isso for cOlll'mltado pela Direc~ao.

Art. -43.0 -1. 0 Conselho Fiscal tem uma sesslio ordi
naria em cada trimestre e, aIem desta, as sessoes extraor
dinarias para que for convocado pelo rcspcctivo presi
dente.

2. As sessoes do Conselho Fiscal s6 se consideram em
.funcionamento regular quando estiver presente a maio
ria dos seus membros, com predominancia dos que forem
portugueses.

3. Serao lavradas actas -das sessoes do Conselho Fiscal,
nas quais se indicarao os nome.."l dos que compareceram
e as resoluc;oes tOIlladas; as actas serM as.."linadas pelos
membros presentes as sessoeN.

4. As delibera<;oes contrarias as leis e aos <'Rtatutos se
1'3.0 suspenNas POl' ordem do juiz de direito eu rl'spectiva
eomarca, -a r(,'querimento do l\finisterio Publico e da Di
l'ecc;ao Provincial do..'l Servi<;os de Agricultura e Flol'estas,
procedendo-se, com l'cla<;ao it sua I'cvalidac;ao ou anula~ao

definitiva, nos termOR das <1isp08i~oeN oa lei comercial
referente 8..<; sociedades anonimal'l.

5. De.."lta rcsponsabilidade l>ao illcntos Os qne nao tive
rem tomado parte na reNp.ectiva resolu~ao OlJ qlW tiverem
pl'otestaao POl' escrito ou POl' declara~ao de voto contra
as delibera~es tomadas pela maioria dON 1'(>foIpet:tiYOH
membro..~, tudo devendo conlitar -dn respectiv8 aetll.

6. As deci:·;oes- do Conselho ·serao-tomadas pOI' maioria..
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CAPiTUI.O V

Do capital social, dos excedentes e da sua aplica(:io

Art. 44.0 0 capital social e variavel e ilimitado e sera
representado e dividido em partes socials nominativas
de 100$ eada uma, podendo ser emitidos tftulos repre
sentativos de mais de uma parte social.

Art. 45.0 -1. Cada s6eio obriga-se a subscrever 0 nfi
mero de partes soeiais que vier a ser estabelecido em
regulamento aprovado em assembleia geral, em propor
~ ao volume monet8.rio das transac~es que se preveja
venham a realizar com a Cooperativa.

2. 0 nUmero de partes socials a subscrever por eada
associado e de dez.

Art. 46.0 -1. 0 capital minimo da Cooperativa e de
20 000$ e cst&. inteiramente subserito pelos soeios fun
dadores, encontrando-se totalmente realizado pelos mes
mos.

2. Os novos s6eios deverao realizar 10 por cento do
capital subscrito no acto da sua admissao o 0 restante
em doze presta~es mensais iguais.

Art. 47.0 -1. As ac~es serao sempre nominativas e
s6 transmissiveis por averbamento no respective livro,
com a aprova,~ da Direc~ao.

2. As ac~oes terao direito a um dividendo nao supe
rior a 4,5 por cento.

3. No easo de falecimento de qualquer assoeiado, s6 e
permitida a transmissao das partes soeiais por sueessao
legal, assistindo sempre a Cooperativa 0 direito de ail
resgatar pelo valor da emissao, easo os novos possuido
res nao sejam, nao queiram ou nao possam ser s6eios
da Cooperativa.

4. Se os herdeiros das ac~oes forem ou quiserem e pu
derem ser soeios da Cooperative, terao de as apresentar
a Direc~o, a fim de serem averbadas em seu nome.

Art. 48.0 0 capital social e destinado as transac~es

normais da Cooperativa.
Art. 49.0 A Oooperativa dispora dol'! seguintes fundos:

a) Fundo de reserva legal, destinado a fazer face
a quaisquer prejufzos, a constituir com uma
percentagem dos resultados llquidos da acti
vidade, em cada exerclcio, ate 0 limite maximo
de um quinto do capital social mlnimo 0
qual sera obrigatoriamente reintegrado todas
as vezes que por qualquer razao se achar re
duzido;

b) Fundo de reserva especial, destinado a amorti
z~ de encargos da Cooperativa provenien
tes ou nao de novas aquisi~es, com a previa
autoriza~ da Assembleia Geral, a constituir
tambem com uma percentagem dos resultados
liquidos de cada exercicio;

c) Fundo de resgate de partes sociais, a constituir
de forma id~ntica aos anteriores, ate 0 limite
do capital social minimo, sendo a sua utiliza
~ limitada ao resgate das partes sociais dos
s6eios saidos da Cooperativa cujo pagamento
haja sido decidido em assembleia gera!.

Art. 50.0 Os resultados Jiquidos da Cooperativa terao
a seguinte distribui~o:

a) 5 por cento para 0 fundo de reserva legal;
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b) Ate 50 por cento - percentagem a decidir em
assembleia geral- para 0 fundo de reserva
especial;

c) Percentagem a decidir em assembleia geral para
o fundo de resgate de partes soeiais,

d) Percentagem destinada a gratificar os membros
da Direc~o, a determinar em assembleia ge
ral, se esta ontender haver motives para a
mesma:

e) Retorno aos assoeiados num minimo de 30 por
eento.

Art. 51.° Todas as quantias recebidas pela Cooperativa
deverao scr movimentadas por intermedio de contas
banearias, sem cxcep~ao alguma.

Art. 52.0 Os prejulzos, quando os houver, serao supor
tados pelo fundo de reserva legal e, na insufieieneie,
deste, rateados no fim do ano econ6mico pelos s6eios na
proporQao do valor das suas entregas a Cooperativa.

Art. 53.0 0 ano social corresponde ao ano civil.

CAPiTULO VI

Da dissolu~o

Art. 54.0 -1. A dis.."olu~ao da Cooperativa nunca po
dera operar-se POl' deliber~ 'dos soeios enquanto hou
"N' dez que, em deelaraeso escrita e por todos assinada,
se oponham a dissolu~ao e se comprometam a manter
a Cooperativa, eessando as responsabilidades dos restan
tes s6cios nas operacdes socials postericres a data da
vo~ da dissolu~ da Cooperativa.

2. Esta declara~ao pode ser entregue a Assembleia
Geral, reunida para apreeiar da dissolu~ao. No easo de
nao ser feita declara~ao perante a referida Assembleia,
podera ser apresentada a Direc~ e ao Conselho Fiscal
no prazo de quinze dias, contados da data em que a dis
solu~ao tiver sido votada,

Art. 55.0 -1. A assembleia geral destinada a dissolu
c;ao nao podera funeionar sem a presenea eonstante de,
pelo menos, dois ter~s dos s6eios no gozo de todos os
seus direitos soeiais, e a respeetiva acta tera de ser assi
nada por todos os s6eios presentes e representados.

2. As deliber~es sobre a dissoluc;ao s6 serao vaIidas
quando tomadas por tr& quartos, pelo menos" dos s6eios
presentes ou representados.

Art. 56.0 A assembleia que votar a dissolu~ da
Cooperativa nomeari imediatamente os liquidatarios e
determinara a forma de proceder a liquid~, hem como
o prazo para a concluir.

Art. 57.0 0 saldo da liquida~ reverte obrigatOria
mente para as cooperativas agricolas, unioes de coope
rativas ou obras de interesse geral agricola, preferente
mente dentro da mesma regiao, devendo a respectiva
distribui~ ser superiormente sancionada.

CAPiTULO VII

Dos casos omissos e altera(:io dos estatutos

Art. 58.0 Os casos omissos e alterac;ao dos estatutos se
rao resolvidos pela legisl~ mencionada no artigo 1.0

Direc~ao Provincial dos Servi~ de Agricultura e
Florcstas, em Louren~o Marques, 8 de Outubro de 1971.
- 0 Director, Mario de OanJalho.


