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o Secretario Provincial de Agricultura, rose Alberto
l emos Martins Santareno.

Portaria n.O 275/74

de 2 de Mar~o

Sob proposta da Direccao Provincial dos Services das
Alfandegas;

Ouvida a Direccao Provincial dos Services de Financus:
Usando da faculdude conf'crida pcla allnca c) do

artigo 135." da Constituicao, 0 Governador-Gcral ruanda:
Artigo unico. E distribuida como abaixo se discrimina

a seguinte verba da tabcla orcarnental de despesa ordina
ria para 0 ano cconornico de 1974:

Capitulo 5.°, .irtigo 1576," -- Services de Financns: Services das
Alf.mdcgas: Direccao dos Serviens: Dcspesas com 0 material:
Material de consurno corrente:

Dcspesas com 0 material:

2) Aquisicocs de utilizacao perm.mente .
]) Material de consumo corrente .

Diversos encargos:

4) Eneargos administrativos

Soma .

Decirno ret id" .

I'otal .

Govcrno-Gcral, aos 25 de Fcvcrciro de 1974,

12000$00
6000$00

20150$00

40500$()0

4500$00

45000$()O

II Circunscricao Aduancira de Lourenco Marques:

IJ) Dircccfio Provincial dos Services das
Alfttndegas . 1 210000$00

h) Alfilndega de Lourenco Marques 90000$00

10 000$00

I 440 OOO$O()

160000$00
-------

1600000$00

2) Circunscricao Aduaneira da Beira:

a) Alffmdcga da Bcira ." ..

3) Circunscricao Aduaneira de Quelimane:

a) Alfilndega de Quelimane ..

4) Circunscricao Aduancira de Mocambiquc:

a) Alfandcga de Mocarnbique

5) Circunscricao Aduaneira de Nacala:

a) Alfandcga de Nacala

6) Circunscricao Aduaneira de Porto Amelia:

a) Alfandega de Porto Amelia .

Soma .

Decimo retido ..

Total ..

70000$00

15000$00

15000$00

30000$00

Portaria n.O 277/74
de 2 de Ililarco

Atendendo a que a Cooperativa Agricola ,10 Limpopo.
com sedc na Aldcia de Lion.lc, concelho (10 Limpopo,
distrito de Gaza, requereu a a lteracao dos ~'.:U:; estatutos
e que os mesmos satisfazem as disposicoes Icguis em vigor:

Visto 0 parecer da Junta Consultiva Provincial;
Usando da faculdade conierida pcla al inea c) do

artigo 135.° da Constituicao, 0 Govcrnador-C eral manda:
Artigo 1.0 Sao aprovados, para todos os cf'citos lcgais,

os estatutos da Cooperativa Agrlcola do Li.npopo, com
scde na Aldcia de Lionde, concelho do Limpopo, distrito
de Gaza, que baixam assinado., pelo Director do Services
de Agricultura e Florestas.

Art. 2.° Esta portaria cntra imediatamentc em vigor,
ficando revogada a Portaria n.' 15225, de n de Agosto
de 1961.

Governo-Geral, aos 28 de Novembro de ]973.

o Governador-Geral, Manuel Pimentel Pereira dos Santos.

Govcrno-Gcral, aos 23 de Fcverciro de 1974.

Q Governador-Gcral, Manuel Pimentel Pereira dos Santos.

•
Portaria n.O 276/74

de 2 de Mar~o

Sob proposta da Direccao Provincial dos Services de
Agricultura e Florestas:

Ouvida a Direccao Provincial dos Services de Financas:
Usando da faculdadc eonferida pela alinea c) do

artigo 135.° da Constituicao, 0 Secretario Provincial de
Agricultura ruanda:

Artigo unico, E distribuida como abaixo se discrimina
a seguintc verba global da tabela orcamental de despesa
ordinaria para 0 ano cconornico de 1974:

Capitulo 7.", urtigo 2395.", n." 4) -- Services de Fornento: Services
tic Agricultura e Florcstas: Dircccao dos Services: Pagamcnto
de services: Diversos scrvicos: Propaganda e divulgacao agricola:

DireC!;BO dOB Servi!;OB

Despesas com 0 pessoal:

1) Outras despcsas com 0 pessoal dentro da Provincia:

a) Despesas de deslocar,:iio 2 350$00

Estatutos da Coopera'tivii Agricola do Limpopo

CAPtTlfr 0 I

Da constltulcao, denomlnacao, sede e duracao

Artigo 1.0 A Cooperativa Agricola do Limpopo, com
estatutos aprovados pela Porta ria n." 1522\ de 12 de
Agosto de 1961, passa a rcg.r-sc pclas di~)o,iyoCS da
Portaria Ministerial n." 2~i I (70, de 22 de 'vlaio, Icgi:.:
laciio pOI' ela aplicada, pelus n..rrnas do seu 'c~~lIJamenlo

e pelos presentcs estatutos, e sera constituk la entre os
agricultores au criadores de gad« do concelho do Limpopo.

Art. 2.° - 1. Esta Cooperativ., sera de duracao indcter
rninada, tera a sua sede na Aldeia de Lionde, concelho
do Limpopo. e a sua accao csicndc-se it arc.: abrangida
pelo Gabincte do Limpopo, podcndo criar dclcg 1<;1)':~, agen
das ou sucursais na respectiva .irea, sempre CJ ue 0 julgue
conveniente.

2. A Cooperativa obriga-se a aceitar a al teracao da
sua area social na medida em que superiormc ntc for jul
gada necessario.

3. Sera ilimitado 0 mimero dos seus associados, mas
nunca inferior a dez.

Art. 3.° Esta associacao goza de personalida.Ie jurfdica,
podendo exercer todos os dircitlls relativos ,1 prossecuyao
dos seus intcrcsses legitimos. dell1andar e ser .Icmandada
e beneficiar das isenryoes conct~didas por lei.
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CAPITULO II

Dos fins e atribuicoes

Art. 4.° - 1. Esta associacao e uma cooperativa de com
pra, producao, transformacao e venda, e tern como fins
principais:

u) Representar e defender os interesses dos seus asso
ciados;

b) Adquirir, nas condicoes mais favoraveis que Ihe
seja possivel, tudo quanta directa ou indirecta
mente seja necessario fornecer aos associados

.para ser utilizado com garantia de qualidade,
nas respectivas exploracoes agricolas ou pecuarias
e nomeadamente:

1.0 Maquinas, alfaias, utensilios, ferramentas,
combustiveis, lubrificantes e pecas:

2.° Sementes e plantas;
3.° Reprodutores e outros animais;
4.° Adubos, correctivos, pesticidas, herbicidas,

carracicidas e medicamentos para os ga
dos;

5.° Materiais de construcao e outros necessa
rios ao estabelecimento ou melhoria das
exploracoes;

6." Racoes e produtos para a sua confeccao;

c) Promover a uniformizacao, classificacao e indus
trializacao dos produtos agricolas e pecuarios
produzidos pelos associados, tendo em vista 0

seu melhor aproveitamento e maior valorizacao
economica;

d) Constituir e manter parques de equipamentos agri
colas e de transporte, quer para alugar aos asso
ciados, quer para serem utilizados nos services
proprios da Cooperativa:

e) Contribuir para 0 aperfeicoamento tecnico e econo
mico das exploracoes agricolas ou pecuarias dos
associados, em intima cooperacao com os ser
vicos e organismos oficiais, designadamente pelos
meios seguintes:

/.0 Fomentar os tipos de exploracao de maior
interesse economico e mais ajustados
as caracteristicas da sua area de accao,
informando os associados quanta ao in
teresse desses tipos de exploracao e
quanta aos metodos mais adequados a
adoptar;

2.° Prestar, por si, ou solicitar aos organismos
oficiais competentes, a assistencia tecnica
e financeira de que os associados ca
recam;

3.° Manter, quando tal for julgado conveniente,
campos para a multiplicacao de sementes,
instalacao de viveiros de plantas para
fornecer aos associados e realizacao de
ensaios culturais, zootecnicos e tecnolo
gicos;

f) Efectuar a prospeccao dos mercados internos e ex
ternos tendo em vista:

1 ° Orientar os associados relativamente ~l or
ganizacao das suas exploracoes;

2.° A obtencao de melhores condicoes de colo
cacao dos produtos dos associados, quer
em natureza, quer depois de transfer
mados nas instalacoes Industriais da
Cooperativa;
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g) De urn modo geral concorrer para 0 progresso
econ6mico e social da sua area de accao, para
o que, dentro das suas possibilidades. procurara:

1.0 Auxiliar quaisquer obras de povoamento,
cooperando na fixacao da familia rural,
estimulando 0 gosto einteresse pe1as
actividades agrarias;

2.° Organizar exposicoes e concursos entre os
agricultores da sua area de accao, pre
miando os que mais se distingam pelos
seus produtos ou trabalhos apresentados;

3.° Promover visitas instrutivas a estabeleci
mentos oficiais e a propriedades parti
culares de notorio progresso tecnico e
economico, bern como a celebracao de
festas de indole agraria;

4.o Subsidiar os filhos dos associados de econo
mia mais debil para frequentarem, com
aproveitamento, qualquer estabelecimento
agro-pecuario;

5.° Ajudar a resolver, a titulo arbitral, todos
os conflitos e demandas entre os asso
ciados, incutindo-lhes 0 mutuo respeito
e solidariedade de interesses;

6.° Promover a convivencia dos associados c
a elevacao do scu nivel socio-cultural;

7.° Promover a formacao de clubes agricolas
para jovens.

2. Para a realizacao dos seus fins pode a Cooperativa:

a) Adquirir, arrendar ou receber por qualquer titulo
bens rnobiliarios e imobiliarios que the sejam
necessaries:

b) Contrair nos organismos de credito oficiais, nas
organizacoes bancarias privadas e noutras asso
ciacoes agricolas os emprestimos que forem ne
cessarios para realizar os seus objectivos C, para
esse fim, prestar com os seus bens as garantias
convenientes;

c) Celebrar contratos com entidades compradoras, na
cionais ou estrangeiras, destinados a assegurar a
colocacao dos produtos dos associados, quer en
tregues em natureza, quer depois de transforma
dos nas instalacoes industriais da Cooperativa:

d) Comparticipar em qualquer empreendimento indus
trial, cornercial ou agricola que, directa ou indi
rectamente, se relacione com a actividade agri
cola ou pecuaria dos associados;

e) Unir-se com outras cooperativas agricolas similares
nacionais;

f) Inscrever-se como socio da caixa de credito agri
cola que abranja a sua area de accao;

g) Adquirir a nao associados, a titulo excepcional, os
produtos compreendidos no ambito das suas acti
vidades industriais, sempre que se verifique insu
ficiencia de producao dos associados para asse
gurar 0 regular funcionamento e rentabilidade
das suas unidades industriais;

h) Comprar ou montar postos para venda dos seus
produtos destinados a garantir 0 rcspcctivo con
sumo e estabilizacao de precos;

i) Fazel' emprestimos aos associados a juro minirno
para fins agro-pecuarios, ou prestar-Ihes caucocs,
garantias ou avales para opcracoes com a mesma
finalidade, desde que as responsabilidades dai
resultantes estejam suficientemente caucionadas
au garantidas.
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3. Poderao scr criadas scccocs difcrenciadas, por activi
dadcs, dentro da Cooperativa, dcsde que a sua natureza
cspccifica ou 0 volume das suas opcracocs assirn 0 justi
f'iqucm, podcndo, para 0 cfcito, manter c cxplorar, por si
so ou em colaboracao com outras cntidades. as instalacocs
que xc rnostrcm apropriadas.

CAPITULO III

Dos associados

Art. 5.° -- I. Podem scr associados, scm qualquer dis
tinciio, todas as pcssoas singularcs \.IU colectivas que:

u) Directa c efcctivamcntc sc dcdiqucm it cxploracao
agricola ou pccuaria na area de aCyao da Coopc
rativa:

b) Subscrcvam 0 numcro de partes socials que for
cstabclccido em rcgulamcnto aprovado pela As
sernblcia Geral, em proporcao ao volume monc
tario das transaccocs que sc prcvcja vcnham a
realizar com a Cooperativa:

c) Nao possuam industria ncm excrcarn comercio re
lacionados com as actividadcs da Cooperativa
dcntro cia area de accao dcsta, qucr em nome
proprio, quer atraves de sociedadc de que, por
si ou pm interposta pcssoa, f'acam parte,

2. Os associados que tcmporariamentc dcixarcm de cxer
cer as actividadcs a que sc rcfcrc a alinca a), na area de
accao da Coopcrativa, ficarn obrigados a comunicar estc
facto il Direccao no pram maximo de cento c oitenta dias,

Art. 6." ~- 1. Havcra duas classes de associados: hono
rarios e ordinarios.

2. Sao considcrados honorarios 0 .., individuos que, tendo
prestado relevautcs servi<;os it Cooperativa, forem galar
doados pela Assembleia Geral com essa distin<;ao.

3. Sao associados ordimirios todos os restantes.
Art. 7.° -1. 0 pedido de admissao como associado sera

apresentaclo por escrito it LJirecc;uo, devendo a proposta
ser tal1lbcm assinada por dois associados como abonadores.

2. A proposta de admissao sera fornccida pela sccrc
taria da Cooperativa e dcver~t conteI', alcm de quaisLJucr
outros elementos julgados necessarios. os seguintes: nome,
filiac;:ao, data e lugar do nascimento, estado, nacionalidade,
residencia, habilitayoes litenirias, profissao e a sua rela<;ao
com a associayao, elementos identificativos das suas explo
ralfoes agricolas Oll pecuarias, composi<;ao do agregado fa
miliar, secc;:ao ou secyoes da Cooperativa cujos servi<;os
pretende utilizar e nlllllero de partes sociais que sllbscreve.

3. Ao pedido de admissao tcrao de jllntar-se quuis(.juer
outras documentos que a Direcyao julguc nccessarios para
a sua l'(Jlllpleta instrUy~LO e garantia c, hem assim, os que
forem l~xigidos pelas disposiC;[leS do regulamento interno.

Art. 8." -' 1. A admissao sera rcsolvi<.la, por maioria de
votos, na primeira reuniao ordinaria da Direcc;ao que sc
seguir a entrega do respectivo pedido e a delibera<;ao to
mada sera comllnicada desde logo, por cscrito, ao ink
ressado.

2. 0 candidato que, julgando-se lJas condi<;oes legais c
estatutarias e tendo solicitado devidamente a sua admis
sao, nao obliver dcfcrimento, poden) recorrer dessa deci
sao, por intermedio dos associ ados abonadores, para 0

presidente da Assembleia Geral no prazo de trinta dias.
3. Aprcsentado 0 pedido dc rCClIrso, 0 presidente da

Assembleia Geral convocani uma rcuniao conjunta dos
membro~ da DirecC;ao, Consclho Fiscal e Mesa da Assem
bleia Geral, que decidirao em sessao secreta, por maioria,
tendo 0 presidente da Asscmblcia Gewl voto de qllalidadc.
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Art. 9." - I. 0 candidato a associado que obtiver reso
lucao f'avoravel it sua adrnissao sera inscrito centra no
gozo dos seus dircitos logo que tenha realizudo as partes
sociais rcfcridas no n." 5 do artigo 44."

2. Consideram-sc no plena gozo dos seus direitos \JS

associados que nao cstcjarn a sofrer qualquer das puni
cocs prcvistas nestcs cstatutos c no regulam cnto interno.

Art. 10." A inscricao de associados far-se-a no registo
de associados, sernpre patentc a estes na seck da Coopc
rativa, dondc constara com nfcrencia a calla um 0 sc
guintc:

a) Nome, idade, estado, profissao e dornicilio:
b) Data de adrnissao e dutas e rnotivos das penali

dades, exoncracao all exclusao:
c) Seccoes da Cooperativa em que esta inscrito, rela

r,:ao das partes socials que lhe estiio averbadas,
alteracoes para mais ou para mcn.» do numcro
dcstas e conta correutc das quanti.is cntregucs
para 0 respective pagamcnto ou rctiradas para
o seu recmbolso;

d) Dcclaracao expressa de que tern plcno conheci
mento dos estatutos c de que da inieira anuen
cia as disposicoes, CIS quais se obrig.i a curnprir
e acatar rigorosamcnte; est a dccl.iracao sera
assinada pelos inscritus c sera igualmcntc assi
nada pelos dois associados abonadoi cs. que scr
virao de testemunhas:

e) Ouaisqucr outros elementos que possam scr uteis
it Cooperativa.

Art. 11.° Sao direitos dos associados:

a) Realizar com a Cooperativa todas as opcracocs c
contratos previstos na lei, seus rcgularncntos c
uestes estatutos, gozanJo das vantagl~ns e bene
ficios que estes facultcm ou que a C'o,)perativa
passa alcanyar pelo kgitimo excrcicio das suas
atribuic;oes;

b) Tomar parte na asscmhleia gera!' dbcUi ir as ques
toes que a mesma asscmbleia forem submetidas
e votar de harmonia com os preceitlls estatllt{l
rios;

c) Propor 0 que jlligar Iltil ~t vida assiJciativa Jq
Cooperativa para 0 seu progresso, melhora
mento, garantia e defesa Jos seus inreresses le
gitimos;

d) Requerer, nos termos lilt lei e dos cSlalutos, an
prcsidente da Assemhleia Geral a eOI\\focayao da
mesma e, na fait a dcssa convoca<;ao. no pram
de cinco dias, an juiz da comarca lia sedc d(l
Cooperativa para que a ordeue;

e) Reclamar para a Assembleia Geral, ou perante a
Dirccyao Provincial dos Servi<,:os de Agricultura
e Florestas, contra 0 que julgar pn:judicial il
ac\iio e funcionamento da Cooperaliva, ou con
tra as infraec;:6es as dispnsic;oes legai~ e estatu
tltrias, quer sejam clll1letidas pelos wrpos ge
rentes, quer pm a I g \I n s dos aSM1,~iados ou
empregados;

f) Reclamar perante a Din:c~~,lo contra qualquer acto
irregular cometido pOl' 'lmpregado da Coopera
tiva ou, no caso de nan Sel julgar devidamenlc
atendido, apresentar a mesma reclamaviio it Di
recc;:ao Provincial dos S,:rviyos de Agricliltura e
Florestas;

R) Examinar a escrituralfao c contas da O,operativa
entre os dias 10 c 20 de cada mes;
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h) Adquirir por intermedio da Cooperativa 0 que lhe
seja neccssario para a sua exploracao agricola
ou pccuaria, e requisitar para seu consumo ex
clusivo os produtos por ela fabricados;

i) Visitar, sempre que queiram, dentro das horas nor
mais de service, mas sem prejuizo deste, todas
as instalacoes e dependencias da Cooperativa:

j) Ser recmbolsado da importancia das suas partes so..
ciais de harmonia com as disposicoes estatuta
rias;

I) Receber os saldos das suas contas, os retornos cor
respondcntes as operacoes realizadas com iI

Coopcrativa e as remuneracoes correspondcntes
as partes sociais que possuirem;

m) Requerer a exoneracao nos termos estatutarios;
n) Impugnar as deliberacoes da Direccao e da Assem..

bIcia Gcral nos casos permitidos por lei.

Art. 12.0
- 1. Sao obrigacoes dos associados:

a) Contribuir para 0 capital social com as importan
cias devidas pelas partes sociais que subscreve
rem e, ainda, pagar quaisquer outros encargos
ou taxas prcvistas nos prescntes estatutos e no.',
rcgulamentos internos;

b) Aceitar e desempenhar, com zelo e dedicacao, os
cargos para que forem eleitos, salvo os impedi
mentes ou dispensas consignadas nos presentes
estatutos;

c) Curnprir rigorosamente e fiscalizar 0 cumprimento
da lei, dos presentes estatutos e dos regulamen
tos internos, e acatar as determinacoes legais da
Assemblcia Geral e da Direccao, participando
a esta todas as infraccoes de que tenham conhe
cimento e principalmcnte as que afectem a res
ponsabilidade colectiva da Cooperativa ou
ponham em risco os interesses sociais;

d) Entregar tl Cooperativa, nos locais e nas condicoes
cstabelecidas pela Direccao, os produtos da sua
exploracao agricola ou pecuaria destinados a
industrializacao ou a venda em natureza;

e) Cumprir pontualmente as clausulas dos seus con
tratos com a Cooperativa e escrupulosamente
satisfazer os demais compromissos a que se su
jeitarem;

f) Prestar com fidelidade, verbalmente ou por escrito,
os esclarecimentos pedidos pcla Direccao da
Coopcrativa para a realizacao de fins estatuta
rios, bern como os que forem pedidos pela Di
reccao Provincial dos Services de Agricultura
e Florestas quando em cumprimcnto dos seus
devcrcs oficiais;

g) Suportar, nos termos do artigo 52.", 0& prejuizos
da Coopcrativa, quando os haja;

h) Facultar ao pessoal da Cooperativa a visita as
suas exploracoes, prestando-Ihe as informacoes
que, para fins estatutarios ou reguJamentares,
lhes forern solicitadas;

i) Nao se aproveitar dos services da Cooperativa para
prcjudicar outros associados ou a colectividade;

f) Concorrer por todas as formas ao sen alcance para
o born nome c para a maior utilidade e eficien
cia da Cooperativa, fazendo a propaganda das
suas vantagens e beneficios.

2. Sao condicoes justificativas para os associados nao
accitarcm ou pedirem cscusa dos cargos para que forem
e1citos:

a) Motivos atendiveis de saude;
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b) Residencia habitual fora da area de accao da
Cooperativa ou ausencias frequentes e demora
das que impossibilitem 0 regular desempenho do
cargo;

c) Idade superior a 60 anos;
d) A reeleicao em duas gerencias sucessivas.

3. E vedado aos associados:

a) Ter interesses na Cooperativa superiores aos esta
belecidos por lei;

b) Vender, directa ou indirectamente, a outrem as
produtos a que se refere a alinea d) do ar
tigo 12.°, salvo em casos especiais, mediante
autorizacao escrita da Direccao.

Art. 13.0 Perde-sc a qualidade de associado por exclu
sao, exoneracao ou falecimento.

Art. 14.° - 1. Serao excluidos da Cooperativa os asso
ciados que:

a) Deixarem, a titulo definitivo, de exercer directa e
efectivamente a exploracao agricola ou pecuaria
na area de accao da Cooperativa, au a titulo
temporario, sem observancia do disposto no
n.s 2 do artigo 5.°;

b) Passarem a explorar comercio ou industria rela
cionados com as actividades da Cooperativa
dentro da area de accao desta, quer em nome
proprio, quer em qualquer sociedade;

c) Comprarem as artigos necessaries a sua exploracao
agricola au pecuaria, ou vender os produtos da
rnesma exploracao de cuja compra, venda ou
transformacao se encarregue a Cooperativa, scm
ser por seu intermedio ou sem 0 sell consent i
mento;

d) Reservarem para si maior quantidade dos rnesmos
produtos do que a necessaria ao seu consumo
ou da sua exploracao agricola ou pecuaria;

e) Recusarem, sem motivo justificado, nos termos dos
estatutos, 0 desempenho de cargos sociais au 0

cumprimento de obrigacoes impostas pelos es
tatutos;

f) Forem judicialmente interditos de dispor e de admi
nistrar as seus bens;

g) Negociarem com produtos, materiais, maquinasou
quaisquermercadorias que hajam adquirido por
intermedio da Cooperativa sem autorizacao ex
pressa da Direccao;

h) Transferirem para outrem os beneficios que so aos
associados e Iicito obter;

i) Tiverem sido declarados em estado de Ialencia
fraudulenta, forem julgados insolventes ou so
fram sentenca condenat6ria em accao criminal
proposta contra eles pela Cooperativa:

j) Tiverem sida condenados, par decisao transitada
em julgado, por crime que deva considerar-sc
desonroso;

I) Prestarem dolosamente falsas declaracoes aos cor
pas gerentes au aos empregados da Cooperativa,
com 0 sentido de se beneficiarem a si ou a ou
tros, estranhos ou nao a Cooperativa, com pre
juizo desta au dos seus associados;

m) Cometerem qualquer infraccao as disposicoes dos
estatutos que afectem gravemente 0,; intercsscs
da Cooperativa,

2. A causa de exclusao indicada na alinea b) do n.° 1
deste artigo nao funcionara quando 0 representante legal
do associado interdito solicite it associacao que se man-
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tenha a inscricao c declare que se responsahiliza pelo
cumprimento das obrigacocs que os cstatutos impocm aos
ass. iciados,

Art. 15." - 1. Todo 0 associado podcra pedir a sua cxo
ncracao durante 0 ano social. com urna antcccdencia mi
nirua de tres mcses rclativamente a data em que pre
tendo tornar ef'cctiva a exoncracao, ou no tcrrno do uno
social, ate oito dias antes.

2. 0 pedido de cxoncracao sera aprcscntado por carta
dirigidu ao prcsidcntc da Dirccciio, que 0 f'ara rcgistar no
livro compctcntc,

3. Nao podcra scr conccdida a cxoncracao scm quc 0

associado liquide prcviamcntc as suas dividas it Coopcra
tiva.

4. a associado a quem tiver sido concedida a cxonc
raciio mantern a rcsponsabilidadc pclas operacoes socials
anicriorcs a cia.

Art. 16." No casu de falccimcnto de urn associado, os
herdeiros sao ohrigados a pagar as quantias par clc dcvi
das it ussociaciio c tern dircito:

a) A rcccbcr as quantias que a Coopcrativa Ihe csti
vesse dcvendo:

h) A rcccbcr 0 retorno que lhe devia pcrtcnccr:

c) Ao rccrnbolso de todas as suas partes sociais pclo
valor do ultimo balance, mas por quantia nao
superior a nominal;

d) A rcmuncracao que corresponda as partes socials,
calculada ate il data em que sejam liquidadas
as contas.

Art. 17." - I. a associado que scja cxoncrado ou ex
cluido, scm prcjuizo da rcsponsabilidadc que lhc coubcr,
tern direito ao rccmbolso integral das suas partes socials
pelo valor do ultimo balance, mas nunca superior ao no
minal. scm que, todavia, possa ficar afcctado 0 capital
social minimo,

2. Exccptuam-sc do disposto ncstc artigo os associados
que f'orcm excluidos nos termos das alincas g). Ii) c I) do
anigo 14.", os quais ficam incursos na pcna de multa nao
superior it sua parte no capital social ou 0 prouuto uos
bens transaccionados a que se refere a alinea g) do n." I
do artigo 14.", se esle far superior. e serao privados de
qualquer beneficio inerente it qualidade de associado. exi
gindo-se-Ihes. desde logo. por se considerar vencida. qual
quer quantia que os mesmos devam it ('ooperativa e que
possa exceder 0 valor uos prouutos por cles forneciuos
a ll1esma, sem prejuizo ua arrumayao final de contas, qu.:
tera lugar no fim do ann social.

3. as associados punidas nas condiyoes do numero
anterior, casu 0 nuo fayam voluntariamente, sera seguido 0

processo das execuyoes fiscais.
4. as associados que sejam excluidos ou exonerados

pcrdem 0 dir~ito a rell1unera<;ao das parle:- sociais e aos
retornos rclativos ao ano em que se vel'ifique a exclusao
Oll exonerayuo.

5. as associados a quem for concedida a exonerayao ou
que forcm excluiuos deverao cntregar ,1 Cooperativa os
titulos das suas partes sociais, no prazo de trinta dias a
cuntar da data da notificayao, a fim de serem resgatadas.
sob pena de anulayao das mesmas. no prazo determinado
em assemhleia geral. consoante os legitimos interesses da
Cooperativa.

Art. 18." - LAos associadas quc infringirem as dispo
si.;oes dos prcsentes estatutos, as delibera<;:oe~ da Assem
bleia Geral e as determinayoes da Direec;ao, dentro dos
limites da competcncia desta, e hem assim aqueles que
prejudiquem por qualquer forma 0 credito e 0 born nome
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da Cooperativa, quando nao seja caso de cxclusao, podcm
ser aplicadas, consoantc a sua gravidadc, as penalidades
seguintes:

a) Advertencia;
b) Ccnsura;
c) Multa, de importanci.i variavcl conf'ormc a infrac

<;:ao, nao podend. I -er superior a parte social do
associado no capita! social, cUJO produto rever
tera para a Ct)OPCI ativa;

d) Suspcnsao dos direit. ,s de associado por periodo
ate urn ano.

2. A pena prevista na alin'.-a d) pode set' piolongada no
caso de tcr sido aplicada por falta de pagancnto de pres
tac;oes de capital ou de outras importancias devidas a
Cooperativa, enquanto o panamcnto sc nao cfectuar.

Art. 19.0 A aplicacao das penalidades rcfcridas no ar
tigo 18.0 e da compctencia da Direccao, scndo a pena de
cxclusiio imposta pcla Asscrnblcia Geral, sob proposta da
Dircccao,

Art. 20.0
- l . A ncnhum associado po.Ierao ser apli

cadas a cxclusao au pcnalidudes refcridas no artigo ]8.0

scm que a mesmo tcnha sido prcviamcntc »uvido, por es
crito, pela Direccao, dcvcndo as penas se cornunicadas
tambern por escrito, ao associado punido.

2. De todas as delibcraco.s da Dirccca.: que apliquem
qualquer penalidade a um ussociado ha recurso, eom efeito
suspensive, para a Dirccca.. Provincial dIS Services de
Agricultura e Florestas, a inrcrpor pelo int.ressado dentro
do prazo de cinco dias, contado da data ern que 0 asso
ciado foi notificado.

CAPiTULO N

Dos corpos gerentes

~n;C(.:Ao [

Da Assembleta Goral

Art. 21." - 1. A Asscmblcia Gcral, quando legal mente
constituida. reprcsenta a tntalidade dos associados da
Cooperativa e as suas dcci:·;o,·s sao ohrigatl,rias para todos.

2. As reunioes da Assemhleia Geral ser"o dirigidas por
uma mesa formada por um presidente c dois secretarios,
eleitos trienalmente pela li1t:,ma assembit;it.

3. A Assembleia Geral relll1e ordinarial':';(~nte ate ao fir
do mes de Mar<;:o de cada ano para apr~ci,tr as contas da~

gercncia do ano anterior, ,) relat6rio da D In:cc;ao e 0 res
pectivo parecer do COl1sclho Fiscal, bem como, quando
for casu disso, para cleg\.~r os corpos gcrcntes, e reline
extraordinariamentc par iniclativa do presitlente ou quando
a sua convocayao. devidalllcnte fundamentlda. for pedida:

a) Pcla Direcc;:ao OLI pelo ConselhoFiscal;
h) Por urn numero nao inferior a um quinto dos asso

ciados que estejam no pleno gOll) !los seus direi
tos associativos;

c) Nos termos preViSLO!; noutras disptlSiyoes dos pre
sentes estatutos.

4. Cada associado teni direito a um s6 voto, qualquer
que seja 0 numero de parks sociais que possua.

Art. 22. 0
- 1. Quando, porem, 0 nUlllcro de associados

for tao elevado que nao s4- possivel reuni-Ios a todos, ou
que a sua interven~ao pos~;a prejudicar () normal funciona
mento da assembleia geral, .:sta podera SCl' constituida por
urn numero restrito de m;sliciados, nos qllai~ os restantcs
deleguem poderes de intelvcnc;ao na assembJcia. em repre
sentac;:ao de toda a ma~;sa a-;sociativa.
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2. Os delegados referidos no numero anterior serao elei
iDS triena1mente em assembleias parciais, a constituir, nos
nucleos populacionais existentes na area de accao da
Cooperativa, peIos associados residentes na area dos refe
ridos nucleos que estejam na plenitude dos seus direitos
associativos.

3. 0 numero de associados deIegados a eleger em cada
assembleia parcial sera fixado na proporcao de urn dele
gada par cada vinte e cinco associados au fraccao,

4. As assembleias parciais sao dirigidas pelo presidente
da Assernbleia Geral, ou pelo seu substituto legal no caso
de impedimento do primeiro, e por ele convocadas com
urn minimo de dez dias antes da data marcada para a
assembleia geral em que os delegados deverao tomar pane.

5. As assembleias parciais consideram-se em funciona
mento regular quando estiverem presentes, au representa
dos, mais de metade dos associados que as devam compor,
c, no caso de nao ser atingido aquele numero, sera convo
cada nova assembleia parcial, que reunira no prazo de tres
dias, podendo entao deliberar validamente com qualquer
numero dos seus componentes.

6. Cada associado delegado tera s6 urn voto na assern
bleia geral e niio pod era representar na mesma mais do
que outro associado delegado.

7. Os poderes para esta representacao serao dados em
procuracao notarial ou em escrito particular com a assina
tura reconhecida por notario ou abonada por qualquer
membro da Direccao, e sera comunicada ao presidente da
Assembleia Geral.

Art. 23.° - 1. A assembleia geral sed convocada peJo
seu presidente, ou pelo substituto legal, pelo menos com
quinze dias de antecedencia em relacao a data em que deve
realizar-se.

2. Quando a convocacao da assembleia geral for pedida
ou requerida com fundamento em qualquer das .disposicocs

• destes estatutos e essa convocacao se nao faca dentro de
oito dias contados da data de entrega do pedido ou reque
rimento na sede da Cooperativa, sera a mesma convocacao
requerida ao tribunal da comarca da sede social.

3. 0 pedido ou requerimento para a convocacao da
assembleia geral extraordinaria sera apresentado em dupli
cado e dirigido ao presidente da referida assernbleia, sendo
este, ou qualquer director da Cooperativa que 0 receber,
obrigado a passar recibo da entrega no duplicado, que
devolvera imediatamente ao seu apresentante.

4. A convocacao da assembleia geral sera feita por meio
de avisos dirigidos aos associados, ou associados delegados,
e aos restantes componentes, expedidos com a devida ante
cedencia, devcndo scmpre mencionar-se 0 dia, hora e local
da reuniao, bern como 0 assunto, ou assuntos, que a assern
bleia geral tern a aprcciar.

5. E nula a delibcracao tom ada sobre objecto estranho
aqucle para que a assembleia geral houver sido convocada
e sao proibidas discussoes sobre assuntos alheios aos fins
da Cooperativa.

6. As propostas para alteracao dos estatutos ou dissolu
~ao da Cooperativa s6 poderao ser submctidas a assembleia
geral quando previamente tenham sido comunicadas ~l

Direccao trinta dias, pelo men os, antes da reuniao da
mesma assembleia.

Art. 24.° - 1. A assembleia geral ficara legalmente cons ..
tituida quando estiverern presentes ou reprcsentados mais
de metade dos seus componentes.

2. Quando pcla primeira convocacao estes nfio compare
cerem em ruimero suficiente, convocar-se-a imediatamente
nova reuniao, que tera lugar dentro dos trinta dias seguin
tes ao da primeira reuniao, mas nunca antes de quinze,
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podendo entao a assembleia geral deliberar validamente
com qualquer numero dos seus componentes.

Art. 25.° - 1. As decisoes da Assembleia Geral serao
tomadas por maioria de votos dos seus componcntes pre
sentes ou rcpresentados.

2. Alem dos membros da Mesa da Assembleia Gcral
refcridos no n." 1 do artigo 21.°, s6 as associados que este
jam no pleno gozo dos seus direitos sociais, ou os seus
delegados referidos no artigo 22.°, podem tomar parte na
assembleia geral e discutir e votar os assuntos submetidos
a sua apreciacao,

3. As votacoes serao feitas por Ievantados e sentados,
quando a maioria da assembleia nao resolver que se pro
ceda por qualquer outra forma.

4. As eleicoes para os cargos da Cooperativa serao feitas
por escrutinio secreto c pela mesma forma se procedera
sempre que se trate de deliberacoes da assembleia que
envolvam a apreciacao de pessoas ou de actos que lhes
respeitem.

5. As decisoes sobre alteracoes de estatutos ou dissolucao
da Cooperativa s6 serao validas quando tomadas por tres
quartos, pelo menos, dos seus componentes presentes ou
representados, em sessao expressamente convocada para
o efeito.

6. Sera lavrada acta de cada sessao da AssembJeia Geral,
assinada e rubricada pelo presidente e secretaries, onde se
indicarao as resolucoes tomadas e se declarara que os seus
componentes presentes a sessao constam do respectivo
Iivro de presencas, fazendo-se, contudo, mencao do nu
mero dos seus componentes presentes.

Art. 26.° - 1. Compete a Assembleia Geral:

a) Discutir, aprovar au modificar 0 balanco, 0 rela
t6rio da Direccao, 0 parecer do Conselho Fiscal
e as contas de administracao;

b) Eleger os corpos gerentes e a Mesa da Assembleia
Geral e, bem assim, revogar as seus mandatos
quando 0 entender conveniente;

c) Fixar a distribuicao dos resultados dos exercicios;
d) Apreciar, discutir e aprovar os regulamentos in

ternos;
e) Discutir e votar as alteracoes dos estatutos e a

dissolucao da Cooperativa, consoante propostas
apresentadas pela Direccao ou pelos associados:

f) Delibcrar sobre os recursos e reclamacoes apresen
tados pelos associados contra resolucocs da Di
reccao;

g) Propor a exclusao de associados
h) Deliberar sobre qualquer assunto para que tenha

sido eonvocada.

2. 0 relat6rio anual, 0 balance, 0 inventario e 0 parecer
do Conselho Fiscal serao distribuidos aos componentes da
assemblcia geral com a antecedencia minima de quinze dias
sobre a data em que deve ter Jugar a reuniao da Assent
bleia Geral.

3. A lista dos associados com dircito a voto, au dos seus
delegados, sera enviada, no mesmo prazo, ao presidente
da Assemblcia Geral.

4. A escrituracao e os documentos relativos as operacocs
sociais serao facultados ao exame dos componentcs da
assembleia geral durante 0 prazo mencionado no numero
anterior e estarao patentes no acto da sessao.

Art. 27.° - I. A Assembleia Geral tera um presidentc e
dois secretaries, elcitos trienalmente peJa mesma assembJeia
de entre os seus componentes, sendo permitida a rccleicao.

2. No impedimento ou ausencia do presidente, sera a
sessao aberta pelo presidente da Direccao: no impedimenta
ou ausencia deste, pelo secretario da Direccao: na falta ou
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irnpcdimcnto dcste, pelo tcsourciro da Dircccao, c, na falta
Oll inipcdirncnto dcstc, pm um dos vogais cf'cctivos da
mcsma Dirccciio, ou, na falta ou impcdimcnto dcstcs, pclo
associado muis vclho, procedendo-so dcsdc logo ~. cscolha,
de entre os associudos prcscntcs, de UIIl prcsidcntc, No im
pcdimcnto ou ausencia dos sccrctarios, scrao as rcspcctivas
fUIIC;i),:.~ dcxcmpcnhadas pclos associados que Iorcm cs
colhidos pclo prcsidcntc de entre os que ussistam ~. scssiio.

Art. 2~." -- I. As posses de todos os cargos socia is scr.io
dadas pclo prcsidcntc du Asscmblcia Gcral, no pram mi
nimo de quinzc dias apos a homologacao da clciciio.

2. Os corpos gcrcntcs ccssantcs continuarao scm pre em
cxcrcicio ate que a posse scja conf'crida aos novos corpos
gcrcntcs.

3. J\s scssocs de posse dcvcriio SCI' assistidus pclos cor
pos gcrcntcs ccssantcs, que Iar.io a clltrl~Ic',a de iodos os 1.10
CUI11Clllos, Iivros, invcutarios, arquivos c haven-s da ('OllPC
rativ<i c prcsiarao iodos os cxclarccimctuos prccisos, por
forma a uao haver intcrrupcao ou prcjuizo IlO born Iuu
cionamcnto dos services da Coopcrativa.

4. Fslas SCSS,-,CS coujuntas podcm rcpclir-xc a convitc dos
antigos ou a pcdido dos novos corpos gerenles aL0 il l:lll11
pkla inslruc;iio dcstcs.

5. As responsabilidadl:s e ohrigac;iks dos corpos ccssan
ks S,'l tcrl11inarao quando na acta UC uIIla scssiio eonjullta
sc d(~darar tcrem sido assumidas pelos novos corpos ge
rentcs.

Alt. 29." 0 rdatorio e contas de uma gercncia sao scmpre
da sua responsabilidadc e por essa gercncia apresentados em
assembleia geral.

SEUQAO II

Da Direc~ao

Art. 30." -- 1. A Direc<;ao sera composta cle um presi
dente, um secretario. um tesoureiro e dois vogais efectivos,
deillls pela assembleia geral entre os associados ordimlrios
ou, nos tennos do artigo 22.", entre os seus delegados.

2. Cada um dos membros rcferidos no nlunero anterior
teni um substituto. igualmente eleitos pcJa assembleia geral
entw os associados ordimirios ou, nos termos do artigo 22.".
entre os seus delegados.

3. Nito poderuo exercer conjuntamente as fun<;lles de di
rectllres da Cooperativa os individuos que tiverem cntre Sl
parcntesco atc £10 2." grau, inclusive, por consanguinidade
ou afinidade.

4. Se a eh:ic;uo recair em individuo nestas condi<;ocs, pre
ferira 0 que tiver sido mais votado c, em igualdade de vo
tos. 0 quc tivcr j<i exercido 0 cargo de director da Coope
rativa e. na falta dc~,las condic;oes, 0 que for mais velho.

5, A c1ei<;~lo dos diredor\,;s sera feita trienalmente, sem
prejulzo da revogabilidade do mandato, scmpre lJuc qual
quer assembleia geral assim 0 dcliberar, sendo, porClll, per
mitlda a recleic;an,

Art. 31." -~ l. A Direcyao sera conslituida por assllciados
de maior ioade no pleno gO/ll om scus oireitos eivis e
poltlicos, com residcncia habitual dentro da {.rea de aCy<lo
da ('oopcraliva e com a lIwioria de cidalhlos portugueses,

2. As fun(,;ileS dos directllres da Cooperaliva serao exer
cidas gratuitamente, podelldo, no entallto, receber as gra
tifilac;oes que a Assembleia Geral cntellda atribuir-Jhes em
fUIl":,"lll dOS resultados dos exercicios, hem como serem
reembolsadlls de quaisquer despesas que tenham cfec1uado
em serviyo da Cooperativa.

Art. 32." - J. Os dircctores substitulos scriio chamados
it cfectividade na falta ou impedimento dos cfectivos, pela
ordclll de votayao, e, em caso dc igualdade de votos, 0
mais idoso.
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2. No impedimcnto dos subxritutos scrao cnamados ao
cxcrcicio do cargo os rcspcctivos mcmbros d,IS antcriorcs
dircccocs, a cornccar pclos rnais modernos, I,rderindo-se
de entre clcs os mais votados (' entre os de ii,ual votacao
os mais idosos,

3. Se niio for possivcl compte: nr a Dircccao pclos modus
indicados ncstc artigo, scr.i cnnvocadu a asscrnhlcia gcral
para, em scssiio cxtraordinaria. promover a suhsti iuicao dos
mcrnbros dos corpos gcrcntc: Ialccidos, allslnl,~s ou im
pcdidos.

Art. 33." --- I. A Dircccao tcui uma seSS;IO ordinaria em
cada qumzcna c. alem dcstas, ,IS ,;cssoes extraordiliarias para
que for convocada pclo rcspccuvo president»

2. Os dias dux sessl-les ordi:J,"'ias scrao Iixa .los pcla Di
rcccao na primcira sessiw de la, la ano c a convo.'aciio para
as sesslles cxu aordinarias tcra Iugar por rnci. I d, aviso ern
que sc iudicara 0 diu, a horn du rcuniiio c 0 as"nUl a tratar,
c Sll cxccpcionalmcntc as se;s"cs podcriio ur lugar fora
da scdc da Coopcrativa.

3. Sera lavruda acta de cadu :,essuo da [)irl~I'Y:10, na qual
se indicarall os nomes dos dir,'ctores pres,.~nl ,~s e as dcli
beraylles tOllladas. As acta~, Svr:IO assinadas pl' lb din~ctorcs

prcsenh's it sessao.
4. As seSSlles da Dircc(;Ul1·.ll podcm delillerar valida

mcntc quando cstiver presenlc, pelo nwnos, iI nlaioria dos
seus mem bros.

Art. 34." - I. Os diredlHi:s responclem p,'ssoal e soli- 
dariamente para com a Coopl'l'ativa e para ,'om tereeirus
pcla eXeCUyaO do mandatl' erda violac;uo lJ,IS estatlltos e
preceitos lcgais.

2. Desta responsabilidade csLto isentos niio :,ll os que nao
tomarcm parte na respectiva S"ssao COlllO tafltbem os que,
tendo nela participado, tiveft:11I emitido voto cllntrario.

Art. 35." - I. Compete a Dilcq:uo:

a) Rcpresentar a Coop(~rativa em todos os aetos c
para todos os delhls, queI' em jIW:O quer fora
dele;

h) Cumprir rigorosamentc 0 preceituado nos estatutos
c rcgulamentos em vigor;

c) Adminlstrar supenol/\I'.:lIle todos os Ilcg0cios da
Cooperativa, contrail emprestimos lieccssarios aos
sellS fins, autorizaJ .IS despesas SOl: lai; e resolver
sohre todas as op'.~r\yoes da Coop,:rativa, tendo
scmprc em vista 0,; ,'·eus objectivos e <JS lcgitimos
interesses dos sew· ;Jssociados;

d) Admitir os associddus. conceder-Ihes a ,,;xonerayuo,
propor it Assembki<l Geml a sua c\c1usiio e apJi-
car-Ihes as penalidades prcvistas nl'sks estatutos;

e) Emitir e vender pane.', sociais aos a';sociados pelo
seu valor nominal e pdo J1lesmo v~d()(" resgata-las
quando lIeccss{trio. procedendo senlpre por forma
que 0 capital IIl1l1la rique inferior .. 10 preceituado
110 artigo 44.";

f) Proccder it liquidac;:ill de contas, COlli os associados
saidos da COOPCI~1liva ern virlud.: do disposlo
no artigo 13.", pm f.,lrnm que cla \1 ja fcita 0 mais
rapidamellte pllSSIVd, mas demDr; lIldo-a sempre
° tempo prcciso pam quc seja llt.lnlido 0 limite:
minimo dll capital :;ocial cia C()olcl'ativa;

R) Vigiar 0 com porLalilc lito dos asslll:i ados nas suas
rclaC;llcs com a Coopcrativa, procedcndo com cles
como for dc Juslj,,;a. por forma a ,vilaI' prejuizos
itquelcs e a eSla;

II) Pagar aos associadlls os produlo,s I'01 des forne
cidos, de acordo c 1m a sua qual iclade e prcc;os
prcviamente fi:'(adlh e logo que a" \:Ircunstfll1cias
o permitam;
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i) Arrendar propriedades necessanas a instalacao da
sua sede, armazern, depositos e oficinas, que se
tornern indispensaveis, bem como adquirir, au
recebcr par qualquer titulo legal, maquinas, fer
ramcntas, meios de transporte, livros, moveis c
tudo 0 mais que seja preciso para 0 bom funcio
namento da Cooperativa e, ainda, vender destes
bens os que nao convenham au se tornem dis
pensaveis;

il Adquirir, receber par qualqucr titulo legal, C013

truir. hipotccar c vender imovcis, quando autori
zada pela Asscmbleia Geral;

I) Tcr toda a cscrituracao devidamente montada e
todos os documentos arquivados;

m) Franqucar os rcferidos doeumentos e a escrituracao
nao :;0 ao Conselho Fiscal como a qualqucr asso
ciado, nos tcrrnos destes cstatutos:

Il) Norncar ou contratar os emprcgados necessaries 'lOS

difcrcntcs services da Coopcrativa, fixar-Ihes as
rcmuneracocs e atribuicoes, bem como as caucoes
quando nccessarias e, ainda, suspende-los, de
miti-los ou processa-los;

0) Elaborar c submeter a assemblcia gcral os regula
men los internes julgados necessaries e, dcpois de
aprovados, vigiar 0 scu cumprimento;

p) Elaborar e assinar os balancetes trimestrais <las
contas da Cooperativa, apresenta-los ao Conseho
Fiscal e enviar c6pias a Direccao Provincial dos
Services de Agricultura e Florestas;

q) Elaborar, assinar e apresentar ao Conselho Fiscal
e, em seguida, submcter it apreciacao e julga
menta da Assembleia Geral, na sua reuniao or
dinaria:

1.0 0 inventario e 0 balance:
2.° 0 desenvolvimento da conta de ganhos e

perdas;
3.° 0 relatorio anual da gerencia;
4.° A proposta da distribuicao de resultados;

r) Elaborar e apresentar a assembleia geral quaisquer
outras propostas de reconhecida utilidade;

s) Receber as reclamacoes e queixas dos associaclos,
atende-las e dar-Ihes 0 devido andamento no
mais curto prazo possivel;

t) Fixar as condicoes e precos de venda dos produtos
da Cooperativa, scmpre que nao estejam esta
belecidos legalmente, bem como do aluguer dos
equipamentos da mesma;

u) Assinar os contratos, escrituras, arrendamentos,
partes sociais e 0 mais que precise for;

v) Tomar as iniciativas conducentes a valorizacao pro
fissional dos associados e a melhoria do seu nivel
social;

x) Pedir a convocacao da assembleia geral quando 0

julgar conveniente e solicitar 0 parecer do Con
selho Fiscal sobre assuntos a resolver, sempre
que 0 entender necessario;

z) Impugnar perante as instancias competentes as de
liberacoes da Assembleia Geral contrarias as leis
e aos estatutos ou prejudiciais a boa administra
c,:ao da Cooperativa.

2. A Direccao da Cooperativa enviara anualmente a
Direccao Provincial dos Services de Agricultura e Flores
tas uma c6pia do relat6rio, balance e contas de gerencia e,
bem assim, outros elementos de escrita que a mesma Di
reccao vier a julgar convenientes.
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Art. 36.° Ao presidente da Direccao compete:

a) Convocar, presidir e dirigir as sessoes da Direccao;
b) Assinar as aetas, balancetes, balances, relatorios,

livros e tudo que careca da sua assinatura;
c) Dirigir e vigiar todos os services da Cooperativa e

seus empregados;
d) Autorizar os pagamentos e assinar as ordens res

pectivas, bem como as guias de receita;
e) Assinar com 0 tesoureiro os cheques de levanta

mento de fundos.

Art. 37.° Ao secretario compete:

a) Redivir c mandar lavrar as aetas das sessoes e assi
na-Ias;

b) Verificar e assinar os documentos de receitas e des
pesas;

c) Fazer os rc1at6rios dos actos da Direccao que hac-de
ser julgados pela Assembleia Geral, assina-Ios e
assinar os balancetes, contas e 0 mais que for
precise;

d) Avisar os membros do Conselho Fiscal dos dias,
horas e locais em que se reune a Direccao;

e) Vigiar e fiscalizar os services da Cooperativa e, em
especial, os que competem ao pessoal empre
gado;

f) Fazer a correspondencia da· Cooperativa, quando
nao haja empregados ou nos seus impedimen
tos, por forma a nao sofrer interrupcces preju
diciais ao seu funcionamento;

g) Enviar para cada sessao da Assembleia Geral a re
lacao dos associados que estejam no pleno gozo
dos seus direitos associativos.

Art. 38.0 Ao tesoureiro compete:

a) Arrecadar e ter sob a sua responsabilidade os fun
dos da Cooperativa:

b) Fazer a escrituracao, quando nao haja empregados
ou nos seus impedimentos;

c) Assinar as aetas, balancetes, contas e os relat6rios
da Direccao;

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

assinadas pelo presidente e secretario:
f) Promover a cobranca dos creditos e prestar contas

a Direccao, Conselho Fiscal e Assembleia Geral,
sempre que the sejam pedidas;

g) Mandar depositar as fundos da Cooperativa em ca
sas de credito, conforme for resolvido pela Di
reccao, por conta e a ordem da Cooperativa;

h) Assinar, juntamente com 0 presidente, os cheques
de levantamento de fundos.

Art. 39.° - 1. Sem prejuizo do disposto no artigo 34.°,
a Direccao podera delegar todas ou parte das suas atribui
coes no presidente ou num gerente devidamente quaJifi
cado, devendo tanto um como outro dar conhecimento
circunstanciado a Direccao da accao desenvolvida e apre
sentar as propostas que julgue convenientes para 0 prosse
guimento e melhoria das actividades associativas.

2. 0 gerente deve assistir, com direito a voto consultivo,
as reunioes da Direccao, salvo aquelas em que se trate de
assunto que lhe diga respeito.

3. Sempre que 0 gerente considere que as resolucoes to
madas pela Direccao possam afectar os interesses da Coo
perativa ou sejam contrarias a conveniente conducao das
suas actividades, devera man dar exarar a sua discordancia
na acta da respectiva reuniao.
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Art. 40. 0 Para obrigar a Cooperativa sao sempre neces
sarias as assinaturas de dais dos seus directores.

SECOAO III

Do Conselho Fiscal

Art. 41." -- I. 0 Consclho liscal cornpoc-sc de urn pre
siderite, dois vogais c rcspcctivos suplcntcs, clcitos tricnal
mente pcla asscmblcia gcral entre os associados ordiruirios,
ou sells dclcgados, de maior idadc, no plene gozo dos scus
dircitos associativos, com rcsidcncia habitual na area de
accao da Coopcrativa, c sera constituido na sua maioria
por cidadiios portugucscs.

2. Os mcmbros do Consclho Fiscal cxcrccrao gratuita
mente as rcspcctivas funcocs c podcm scr rcclcitos,

3. Na falta ou irnpcdirncnto de qualqucr dos mcmbros
do Consclho Fiscal, compete a Mesa da Asscmblcia Geral
a nomcacao dos substitutes, a qual vigorara ate a primeira
rcuniao da asscmblcia geral.

4. Niio podcra fazer parte do Consclho Fiscal qualqucr
associudo que for empregado da Coopcrativa, parcntc de
um rncmbro da Dircccao ou que tenha por si ou por in
terposta pessoa negocios afins aos da Cooperativa.

Art. 42." Sao atribuicocs do Consclho Fiscal:

a) Examinar, sempre que 0 julguc conveniente e pclo
menos de tres em tres mcscs, a cscrituracao, a
fim de ajuizar da situacao cconomico-financcira
da Coopcrativa;

h) Assistir as sessoes da Dircccao, scmprc que dcssa
faculdade queira usar, ondc tcra voto consultive;

c) Verificar se os aetos da Dircccao cstao em harmo
nia com a lei e com os estatutos e se nao sao
contraries aos interesses da Cooperativa;

d) Requerer a convocac,:ao da assembleia geral quando
o julgue necessario;

e) Dar 0 seu parecer, por eserito, sabre 0 balanl(o e
eontas anuais da associal(ao, 0 qual sera formu
lado no praza de quinze dias a partir da data
em que Ihe forem apresentados pela Direcc,:ao;

f) Dar a seu parecer sobre todos os assuntos, quando
para isso for consultado pela Direcyuo.

Art. 43." -- I. 0 Consclho Fiscal tem uma sessao ordi
naria em cada trimestre e, ainda, as sessoes extraordina
rias para que for convocado pelo respectivo presidente.

2. Os dias e horas das ses~,oes ord'nllrias Sl~r;tO fixados
pelo Conselho Fiscal na primcira scssao de cada ano.

3. Sera lavrada acta de cada sessao do Consdho Fiscal,
na qual se indicarao os nomes dos membros que compare
ceram e as resolul(oes tomadas; as actas serao assinadas
pelos Illembros do Conselho Fiscal presenles a sessao.

4. As dcliberal(oes contrarias as leis e aos estatutos serao
suspensas por ordem do juiz de direito da respectiva
COll1arca, a requerimento do Ministcrio PL,blico e da Di
recyao Provincial dos Servil(os de Agricultura e Florestas,
proccdcl1(.!o-sc, COlli rclayao a sua rcvalidayao ou anulayao
definitiva, nos termos das disposil(oes da lei comercial re
ferente as sociedadcs an{mimas.

5. Dcsta responsabilidade sao isentos os que nao tiverem
lOlllado parte na respecliva resoluyi.!o ou que tivcrem pro
teslado por escrito ou por declaral(ao de voto contra as
deliberayoes tomadas pela maioria dos respectivos mem
bros, tudo devendo cOl1slar da respectiva acla.

6. As decisoes do COl1selho Fiscal serao tomadas por
maioria.

7. As sessoes do Conselho Fiscal s6 se consideram em
funciollamento regular quando estiver presente a maioria
dos seus memhros.
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CAPITlJLll V

Do capital social, dos excedentes
e da sua apucacao

Art. 44." - 1. 0 capital soci.il e variavcl c ilimitado c
sera rcprcscntado c dividido ern partes socials norninativas
de 100$ cada uma, podcndo ~"er cmitidos titulos rcprcscn
tativos de mais de uma parte ..,ol·ial.

2. 0 capital minimo da Coopvrativa e de 4UX 000$ e foi
intcirarncntc subscrito c rcalizuuo pclos associ ados funda
dorcs.

3. Estc capital podcra scr .iumcntado, urua ou mais
vczcs, por dclibcracao da Asscniblcia Gcral, piru a am or
tizaciio de cncargos coruraidos, hem como quu ndo a Coo
perativa sc dcdiquc a novas actividadcs ou ;1 ampliacao
das cxistcntcs, mediante a crniss.io de novas partes sociais
que scrao tornadas, conf'ormc dchbcracao da mcsrua Asscm
bleia Goral, por todos os associados cxistcntcs ou s6 por
aquclcs que sc dcdiqucm a c-.sus actividades, scndo neste
caso em proporcao com 0 volume das opcracocs que se
preveja venham a realizar COlli a Cooperativa.

4. Podcra, tambem, fazcr-sc a emissao de novas partes
sociais, scrnprc que a mesma scja necessaria a adrnissao
de novos associados,

5. as novos associados dcvcriio subscrcvcr 0 mimcro
minimo de partes sociais Iixado no rcgulamcnto interno
e que podcra scr proporcional ao volume das operacoes
que se preveja venham a rcalizur com a Coopcrutiva,

6. As partes sociais rcferidas '10 numero anterior podem
ser realizadas na sua totalidadc no acto da inscricao, ou
em prestacocs a fixar no regulamcnto intcrno, devendo,
porem, a primeira ser, pelo monos, de dcz partes sociais
c realizada na altura da admissao.

7. Alern do numero refcrido no n." 5, cada associado
obriga-se a subscrever tambem os aumentos de capital que
tenha havido, consoante 0 cstabdecido no n." 2.

8. As partes sociais teri:io dircito a uma rcmunera~ao

anual nunca superior a 5 por Cl·lltO.
Art. 45." - I. As nartes se,l: 'lis nao podelil ';er dadas

ou vendidas senao a Cooperativa ou aos associ ados, sendo
indispensavel, nas vendas entre \.:stes, 0 conhecimento e 0

cOl1senlimento da Direcyao, cab,,~ndo a Coopcraliva 0 di
reito de opl(ao.

2. S6 e permitida a transmi,;sao de partes sociais par
sucessao 1cgilima ou por di~l'o:;iyao testamenluria. assis
tindo sempre a Cooperaliva (I dircito de as lesgatar por
valor nunca superior ao da enri~,';ao, casu os n"vos possui
dores nao sejam, nao queiralll ou nao possalll SCI' asso
ciados.

3. Se as herdeiros forem ou, nao 0 scnelo, quiserem c
puderem ser associados da Coopl:rativa e nan prdenderem
vender as partes sociais hcrd"d;ls, terao de a~: apresentar
a Direcyao a fim de ficarelll uVl'l'badas em sell nome.

4. As partes sociais dos associ ados que peyam a exone
ral(aO ou que tenham de SCI' excluidos c, ainda, as dos que
falcyam scm hcrdciros, serflO scmprc resgatada> pela Coo
perativa pelo valor do ultimo bulanc,:o, mas nUl rca superior
ao nominal.

5. Os pagamentos que fon:nl devidos nos hTmos do
nL,mero anterior serao kitos segundo as possihilidades da
Cooperativa.

Art. 46" 0 carital social is de~:[inado ltS lran'Hcc,:oes nor
mais da Cooperativa.

Art. 47." A Cooperaliva di~;p,mi dos seguililes I'undm;:

a) Fundo de rescrva legal, destinado a fazer face a
quaisquer prejulzos, a constituir com uma per
centagem dos resultad,)s Hquidos da actividade
em cada exercicio, a!l~ completar, Ilelo menos,
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urn quinto do capital social minima, a qual sera
obrigatoriamente reintegrado todas as vezes que
par qualquer razao se achar reduzido;

b) Fundo de reserva especial, destinado it amortizacao
de encargos da Cooperativa, a novas aquisicoes,
a remodelacao ou aperfeicoamento das instala
coes ou services existentes e a outros fins seme
lhantes;

c) Fundo de resgate e reembolso de partes sociais, a
constituir de forma identica aos anteriores, sendo
a sua utilizacao limitada ao resgate das partes
sociais dos associados saidos da Cooperativa au
daqueIes que tiverem maior numero de partes
sociais que 0 referido na alinea a) do n.s 3 do
artigo 12.°

Art. 48.0 Os resultados Iiquidos obtidos pela Cooperative
em cada exercicio terao a seguinte aplicacao:

a) 5 por ccnto para 0 fundo de reserva legal, con
soante 0 referido no artigo 47.°;

h) Uma percentagem, a fixar pela Asscmbleia Geral,
mas nao inferior a 15 por ccnto, para os fundos
de reserva especiais;

c) Uma pcrcentagem, depois de deduzidas as referidas
nas alineas a) e b) deste artigo, a fixar pela
Assembleia Gera!, para remuneracao das partes
sociais emitidas, consoante 0 disposto no n.: 8
do artigo 44.";

iI) Ulna pcrccntagern, a fixar pela Asscmblcia Gcal,
para 0 fundo de resgate c reemboJso das pat te.,
sociais, referido na alinea c) do artigo 47.";

e) Uma percentagem destinada a gratificar os mem
bros da Direccao, a determinar pela Assembleia
Geral se esta entendcr haver motivos para ser
atribuida;

f) 0 remanescente sera distribuido pelos associados
como retorno, segundo 0 valor das operacoes
realizadas por cada urn durante 0 exercicio.

Art. 49. 0 0 reemboJso das partes sociais dos associados
que detiverem maior numero do que 0 referido na alinca a)
do n.v 3 do artigo 12.° sera efectuado por sorteio, a rea
lizar em lugar publico e anunciado com oito dias de ante
cedencia.

Art. 50.0 As partes sociais limitam a responsabilidadc dos
associados nas operacocs e na adrninistracao da C)O
perativa.

Art. 51." Os prejuizos, quando os houver, serao supor
tados pelo fundo de reserva legal e, na insuficiencia deste,
rateados no fim do ana social peJos associados, na pro
porcao das suas operacoes com a Cooperativa.

Art. 52.° 0 ana social corresponde ao ana civil.

CAPiTULO VI

Da dissolucao

Art. 53." - 1. A dissolucao da Cooperativa nunca podera
operar-se por deliberacao dos associados enquanto houver
dez que, em declaracao escrita e pOl' todos assinada, se
oponham a dissolucao e se comprometam a manter a
Cooperativa, cessando as responsabilidades dos restantes
associados nas operacoes sociais posteriores a data da
votacao da dissolucao da Cooperativa.

2. Esta declaracao pode ser entregue a assembleia geral
reunida para apreciar da dissolucao. No caso de nao ser
feita declaracao perante a referida assembleia, podera ser
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apresentada it Direccao e ao Conselho Fiscal no prazo
de quinze dias, contados da data em que a dissolucao
tiver sido votada.

Art. 54.° - 1. A assembleia geral destinada it dissolucao
nao podera funcionar sem a presenca constante de, pelo
menos, dois tercos dos seus componentes no gozo de todos
os seus direitos sociais, e a respectiva acta tera de ser
assinada por todos os associados presentes e representados.

2. As deliberacoes sobre a dissolucao s6 serao validas
quando tomadas por tres quatros, peIo menos, dos asso
ciados presentes ou representados.

Art. 55.0 A assembleia que votar a dissolucao da Coo
perativa nomeara imediatamente os Iiquidatarios e deter
minara a forma de proceder a liquidacao, bern como
o prazo para a concluir,

Art. 56. 0 0 saldo da liquidacao reverte obrigatoria
mente para as cooperativas agricolas, unifies de coopera
tivas ou obras de interesse geral agricola, prcferentemente
dentro da mesma regiao, devcndo a respectiva distribuicao
ser superiormente sancionada.

CAPITULO VII

Disposicoes gerais

Art. 57." Sao inclcgivcis para a Mesa cia Asscmblcia
Geral e para membros da Direccao ou do Conselho Fiscal
os associados que nao saibam lcr e cscrever e os que igno
rem as quatro operacoes aritmeticas,

Art. 58." Os casos ornissos e alteracao dos cstatutos serao
regulados pela legislacao referida no artigo 1.° dos pre
sentes estatutos e demais que for aplicavel,

Direccao Provincial dos Services de Agricultura e Flo
restas, em Lourenco Marques, 28 de Novembro de 1973.
o Director, Mario de Carvalho.

-
Despacho

Atcndendo aos aumentos progressivos que se tern veri
ficado desde Novembro passado nos precos das ramas de
petroleo e que tern levado a urn agravamento do custo
de producao dos refinados consumidos na Provincia;

Considerando que para a manutencao da taxa de cres
cimento economico de Mocambiquc se impoe a adopcao
de medidas que evitem tanto quanta possivel 0 aumento
dos precos do gas6leo e do fuel-oleo utilizados em larga
escala pelas actividades produtivas, impos-se a necessidade
de proceder a um agravamento nos precos dos combus
tiveis que, pela razao invocada, incidira principalmente
nas gasolinas, possibilitando assim a compensacao nos res
tantes produtos.

Esclarece-se que os precos agora fixados nao se conside
ram fixos a longo prazo, dado estarem sujeitos as variacocs
para mais ou para mcnos, que se venham a vcrif'icar nos
prccos das fontcs de abastecimento.

No que respeita ao petr61eo de iluminacao, utilizado
por uma grande parte da populacao, tenta-se nesta data
iniciar urn sistema que permita controlar e disciplinar 0

respectivo circuito de distribuicao.
Sao fixados, para ja, os precos a praticar pelas compa

nhias distribuidoras nas vendas a granel e do produto em
balado, nas principais localidades.


