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Chave do extrato: 39440475 

Emitido em: 16/02/2023 As 22:52:56 

Validade(°): 15/03/2024 DAP: SDW2964457500011503221106  Versão  DAP:  3.2 Emissão: 15/03/2022 

      

Informações da Pessoa Jurídica 

CNPJ: 29.644.575/0001-29 

Razão Social: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAiS DO TABULEIROS  SAO  BERNARDO 

Tipo Pessoa Jurídica: Cooperativa singular da  AF  

Municipio/UF: Magalhães de Almeida/MA 

Representante Legal: ANA LETICIA LOPES DA SILVA PONTES 

Data Constituição: 11/03/2017 

CPF: 049.606.743-50 

16/02/2023 22:53 smap14.mda.gov.br/extratodap/PesquisarDAPNisualizar?Token.Y3BmPTI5NjQ0NTc1MDAwMTI5Jm51bVVVyb0R d. 
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Ministério do Desenvolvimento Agrário 
Secretaria de Agricultura Familiar 
Programa Nacional de Fortalet  intent()  da Agricultura Fd111111,11  

Extrato de  DAP  Pessoa Jurídica 

Informações da  DAP  

Emissor: AGENCIA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL DO MARANHAO -AGERP I MA 

i.  08.5.03.1C2/0001-70 

Agente Emissor: SUZANE BITTENCOURT LOPES CPF: 038.746.533-23 

Local de Emissão: Magalhães de Almeida/MA 

Composição Societária 

Categoria(s) de Agricultores Familiares 

Demais agricultores familiares 

Quantidade Participação Relativa '% 
15 71.43 

Quantidade de DAPs por Municipio/UF 

   

Municipio/UF Quantidade 
Araloses 1 

Magalhães de Almeida 14 

Resultado Composição Societária 

15 71,43 Número de titulares com  DAP  Reconhecidos pelo MDA 

Associados sem  DAP  6 28,57 

-lotai dos Associados 21 100% 

(*) Esta data de validade da  DAP  esta condicionada a manutenção do número e estrutura do corpo social. 

A autenticidade e veracidade deste documento poderá ser comprovada por meio do endereço: http://dap.mda.gov.br  (http://dap.mda.gov.br/)  
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Razão Social: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO TABULEIROS  SAO  

BERNARDO 

87 

:356.372.743- 

80 

354.764.863-

72 

072.195.913-

06 

940.582.613- 

15 Aik  

1p 497.301.343-

91 

16/02/2023 22:54 smap14.mda.gov.br/extratodap/PesquisarDAPNisualizar?Token=Y3BmPTI5N  DONTcl M  

Ministério do Desenvolvimento Agrário 
Secretaria de Agricultura Familiar 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

Lista de Associados com  DAP  

IJAP: SOVV1W544b I bUOU1 SU:32.211Uti versao  DAP:  3:1 tmissao: 1b10312U22 

CildVe UU ClitIdiU. 33440475 

Emitido em: 16/02/2023 as 22:52:56 

valiciaaen: 15/LM/2IE44 

CNPJ7 2g) A44 75irinn -751 

Categoria: Demais agricultores familiares 

nifimprnnAp I IF ValiriadP Fnntuarlrampntn 

076.448.063-

42 

827.180.243- 

Total Categoria 15 

rPF Mrwmp 

707.615.663-  ANTONIO  FRANCISCO DO 
2  

843.713.073- CARLOS ANDRÉ LIMA 

53 NASC,irvIENTC.) 

026.171.913- CRISTIANE DE ARAÚJO 

358.664.622-

9 

354.762.223- 

249.902.288-

7 

940.106.093- FRANCISCO DE ASSIS FREITAS 

20 ARVALHO 
7Ra.a14.1 

IJKANLAU 

VIPRIA RRAP.A. 

crwn jr‘sÈr,A clan% 

JOSE DE ARIMATEIA LIMA 

EVALDO COUTO SILVA  

SEBASTIÃO DO NASCIMENTO 

Magalh5es de 

Magalhães de  

Ail  I teicia 

Magalhães de 
MA 

Aimeida 

MA 31/03/2024 V 5DVV0707615663683103220855 

SDVV0843713073532103220222 

SD1N0026171913031910210710 

PIIIMITIgRAR4R9911.01.ini'79n1ro 

csrmAin.7547annwr,n117032n1i 

1../IIVUZ4VVULL004 IGLU3LLU03.5 

SUVV0940106093201 /03221036 

SDVV07829341338712072103221 

SDVV0056372743802707210450 

SDW0354764863722806210244 

SDVV0072195913063103220951 

SDVV0940582613150106220933 

5DVV0497301343912305220237 

SDW0827180243721703221108 

leNt+6  kill  -re-ski 11.1- I ,J1,1 ,L-11,/, DE 

RITO 

LOURTVAL DOS SANTOS 

BRANDÃO  

LUIS  FERNANDO LIMA DOS 
SANTOS 

ORINEUDO DOS SANTOS 

CARVALHO 

RAIMUNDO NONATO DE 
ARAÚJO 

RAIMUNDO NONATO SILVA DOS 
SDW0076448063423101221129 

SANTOS 

MA 21/03/2024 V 

Magaltiges de 

Almeida 

Magalhães de 

Almeida 

Magalhães de 

Almeida 

Maaalhães de 

Almeida 
!1.4cgn!h5ac 

Almeida 

MA 

MA 

MA 

MA 11/03/21)24 

MA 12/07/2024 

22/03/2024 

4 7:03/2024 

19/10/2024 

on,g 

V 

V 

V 

Magalhtles de 

Almeida 

iviagaii Igies de 

Almeida 

Magalhães de 
Almeida 

Magalhães de 

Almeida 

Magalhães de 
Almeida 

Araioses 

Magalhães de 
Alrnpiria 

MA 

MA 27/07/2024 

MA 31/03/2024 

MA 01/06/2024 

MA 23/05/2024 

MA 31/01/2025 

MA 17/03/2024 

28/06/2024 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

Total sócios: 15 

("1 Esta data de validade da  DAP  está condicionada a manutencão do número e estrutura do corpo social. 

A autenticidade e veracidade deste documento poderá ser comprovada por meio do endereço: http://dap.mda.gov.br  (http://dap.mda.gov.br/)  
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\ Lista de Associados sem  DAP 0, ‘,...  
„ 

oiti1a46668 
Emitido em: 11/82/2023 as 22:57:22 

OAP: SIJVV2-4b445 bUIJUl 1 bU:32211 Ub versão  DAP: 3.2 Emissão;  15/03/2022  valiaaae(): 1b/L13/ZU24 

!CNP-1! 2f4 R44 57S/M11-251 Razão Social: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO TABULEIROS  SAO  
BERNARDO 

1CPF Nome Data Filiação 
i AfIA 7/11...All ANA I PTV-1AI rIPF nA II \/A 1 vnIpni 7 

428.466.333-04 FRANCISCO  JOSE  NASCIMENTO 11/03/2017 
010.126.043-09 J%-11.1%.1 L.Cri111.1r5AJ Lp...h., OPUS 1.....J I 111.1.214U I I 

627.918.344-00 PEDRO VIANA MARQUES 11/03/2017 
1059.474.233-16 RAIMUNDA NONATA PEREIRA DA SILVA 11/03/2017 

i 606.619.403-81 , WILSON VITOR FONTENELE 11/03/2017 

OTotal sócios: 6 

(*) Esta data de validade da  DAP  está condicionada a manutenção do número e estrutura do corpo social. 
A z.lutenticidade vcracidclde dccumcnte. podcrel comprovada por mcio do ondort---ç.o: Ilt.tp:M-Jap.mda.gov.br (ht.p://dap.mdr.;.gov.bri) 
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ESTATUTO SOCIAL DA COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO 
TABULEIROS  SAO  BERNARDO - COOPRODUTASB, APROVADO NA 
ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO. 

CAPITULO I 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO,  AREA  DE AÇÃO, PRAZO DE DURAÇÃO E 
ANO SOCIAL.  

ART.  1° - Sob a denominação de COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO 
TABULEIROS SÃO BERNARDO - COOPRODUTASB fica constituída, em data de II de 
MARÇO de 2017, esta sociedade cooperativa, que reger-se-á por este Estatuto, nos termos 
da legislação cooperativista vigente, tendo. 

a) Sede e administração no município de Magalhães de Almeida. Estado de 
Maranhão; 

b) Foro jurídico na Comarca de Magalhães de Almeida, Estado do Maranhão; 
c) Area  de ação para efeito de admissão de cooperados. circunscrita aos municípios 

de: Magalhães de Almeida; 
d) Prazo de duração indeterminado e ano social no período compreendido entre 01 

de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. 

gctu  ()IAA  4049- 

CAPITULO H 
DOS OBJETIVOS SOCIAIS 

ART.  20  - A Sociedade tem como objetivo, com base na colaboração reciproca a que se 
obrigam os seus associados, promover sem finalidade de lucro: 

I - 0 estimulo, o desenvolvimento progressivo e a defesa de suas atividades sociais e 
econômicas, de natureza comum; 

II - A venda em comum da produção c da prestação de serviços dos seus associados 
compreendendo: a Agricultura em geral, com ênfase na Fruticultura Irrigada e cultivo de 
Culturas Anuais, Piscicultura e Pecuária, nos mercados locais, nacionais e internacionais.  

III  - A preparação de novas  Areas  para o desenvolvimento e ampliação das atividades de 
seus associados. 

PARÁGRAFO I -- Para a consecução dos seus objetivos sociais a Cooperativa poderá: 

a) Beneficiar, armazenar, classificar, industrializar,  embalar e comercializar a produção dos 
seus cooperados; 

fr-6‘141;_sco. 
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CERTIFICO 0 REGISTRO  EN  07/02/2018 1530 SOB N° 21400014057. 
PROTOCOLO: 170439321 DE 03/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICA0/0: 
11800440477. KIRA: 21400014057. 
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b) Transportar a produção dos seus associados, bem como, registrar junto is autoridades 
competentes, as marcas e patentes desses produtos, 

c) Adquirir ou colocar a disposição dos seus cooperados, na medida em que o interesse 
sócio-econômico aconselhar, bens de produção e insumos tais como: sementes; mudas; 
fertilizantes; corretivos agrícolas; produtos veterinários; alimentos para animais; máquinas 
e equipamentos agrícolas se for o caso, combustíveis, biodiesel, produtos e gêneros de uso 
domestico e pessoal. 

d) Fazer adiantamento em dinheiro, sempre que possível, sobre o valor dos produtos 
recebidos dos associados, ou que ainda estejam em fase de produção; 

e) Assessorar os cooperados na obtenção de recursos e financiamentos destinados ao 
custeio da produção e realização de investimentos, na medida em que isso,ej pssível e 
que o interesse social assim o aconselhar; 

e) Colocar a disposição dos Cooperados e de seus familiares, no que couber, o serviço de 
assistência técnico agronômica, veterinário, educacional, jurídico, de saúde c social, bem 
como, aos funcionários da Cooperativa. 

f) Manter plantel de matrizes para reprodução, em condomínio de Cooperados, fornecendo 
animais descendentes para recria e terminação, na medida da participação de cada um no 
condomínio. 

g) Promover, no interesse da sociedade, a importação de animais sempre que necessário, 
para formação, melhoria e substituição do plantel; 

h) Colocar a disposição dos Associados, diretamente ou mediante a interveniência de 
terceiros contratados, os serviços de assistência técnica para elaboração de pianos, projetos 
técnicos e de fiscalização, bem como, de pesquisas e treinamentos que visem o 
aprimoramento tecnológico da atividade objeto da sociedade. 

PARÁGRAFO II — A Cooperativa promoverá, mediante convênios com entidades 
públicas ou privadas, o aprimoramento técnico profissional dos seus cooperados, dirigentes 
e funcionários, participando da divulgação e expansão do cooperativismo, do fomento 
agropecuário e da racionalização dos meios de produção e do desenvolvimento da pesquisa 
regional e nacional. 

PARÁGRAFO  III  — A Cooperativa poderá operar nos termos da Lei, com não associados, 
através da aquisição, da produção ou fornecimento de bens e serviços até o montante de 
30% (trinta por cento) de seu movimento financeiro. 

PARÁGRAFO IV — Participar de Cooperativas singulares e de segundo grau. bem como, 
de outras sociedades não cooperativas.  

Fizu4 (.4.5 r-e, 

FELIX BELICHA SALUSTIANO  
Advogado 0A8A4A 9424 

CERTIFICO 0 REGISTRO  EN  07/02/2018 15:30 80B N. 21400014057. 
PROTOCOLO: 170439321 DE 03/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICACKO: 
11800440477. E7RE. 21400014057. 
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO TABULEIROS  SAO  BERNARDO  

Lilian Theresa  Rodrigues Mendonça 
SECRETARIA-GERAL  

SAO  LUÍS, 07/02/2018 
vww.empresafacil.ma.gov.br  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito  al  comprovaqio de sua autenticidade nos respectivos portais. 
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CAPITULO  III  
DOS ASSOCIADOS  

ART.  3° — Poderá ingressar na Cooperativa salvo a impossibilidade técnica da prestação de 
serviços, qualquer pessoa que se dedique as atividades ou prestação de serviços em 
Agricultura, Fruticultura e Culturas Anuais, Piscicultura e Pecuária, por conta própria, em 
imóvel de sua propriedade ou ocupado por processo legitimo, que possa livremente dispor 
de si e de seus bens, que concorde com as disposições deste Estatuto e não pratique outra 
atividade que possa colidir ou prejudicar os interesses e objetivos da entidade. 

PARÁGRAFO I — O niimere de cooperados é ilimitado quanto ao  maxi  o,  nã  podendo, 
porem, ser inferior a 20 (vinte) pessoas físicas. 

PARÁGRAFO II — Poderão, ainda, ingressar na COOPERATIVA, as pessoas jurídicas 
que operem no mesmo campo econômico, c que como os associados, pessoas físicas, 
concordem com este Estatuto;  

ART.  4° — Para ingressar na Cooperativa, o interessado preenchera o pedido de ingresso 
fornecido pela Cooperativa, o  qua! sera  assinado por ele juntamente com a Ficha Cadastral 
devidamente preenchida e acompanhada dos documentos exigidos. 

PARÁGRAFO I — Aprovado pelo Conselho de Administração o cooperado subscreverá as 
cotas partes de capital, nos termos e condições previstos neste Estatuto, nos regimes  
interns,  e juntamente com o Presidente da Cooperativa, assinará o Livro/Ficha de 
matricula.  

ART.  5° — Satisfeitas os requisitos do artigo anterior, o associado adquire os direitos e 
assume todas as obrigações decorrentes da Lei, deste Estatuto, e das deliberações tomadas 
pela Cooperativa.  

ART.  6° — São Direitos dos Associados: 

a) Tomar parte nas Assembléias Gerais, discutindo e votando todos os assuntos que nela se 
tratarem, ressalvados os casos do artigo 26° - deste Estatuto. 
b) Votar e ser votado para os cargos eletivos da Cooperativa. 
c) Propor ao Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Assembléias Gerais, medidas 
de interesse da Cooperativa. 
d) Demitir-se da Cooperativa quando lhe convier. 
e) Realizar com a Cooperativa as operações que constituem o seu objetivo. 
f) Consultar na sede da cooperativa, a partir da data da publicação do Edital de convocação 
da Assembléia Geral Ordinária, os livros e pegas do balanço geral. 
g) Promover ação contra os administradores em caso de irregularidade. 
h) Convocar Assembléias Gerais de acordo com a Lei e com este Estatuto. 
i) Propor o ingresso de novos cooperados. 

Parágrafo Único: S6 poderá votar em eleições o cooperado filiado  hi  pelo menos 01 (um) 
ano antes da realização da respectiva Assembléia Geral. Só poderá ser candidato a cargo 

•  
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a) Subscrever e integralizar as cotas partes de capital nos termos deste estatuto e 
contribuir com a taxa de manutenção e encargos operacionais que forem 
estabelecidos peia Assembléia Geral ou Conselho de Administração; 

b) Prestar os serviços objeto de contrato da cooperativa e realizar com ela, as 
demais operações que constituam seus objetivos econômicos e sociais; 

c) Cumprir fielmente as disposições deste Estatuto, respeitando as deliberações 
regularmente tomadas pelas Assembleias Gerais, Conselho de Administração, 
Conselho Fiscal ou constante em normas disciplinadora de postura, contratos e 
serviços estabelecidos pelo Conselho de Administração da cooperativa; 

d) Satisfazer, pontualmente, seus compromissos com a cooperativ 
e) Participar das Assembléias Gerais; 
f) Participar ativamente da vida societária da cooperativa; 
g) Prestar à cooperativa esclarecimentos relacionados as atividades que lhe 

facultou associar-se; 
h) Zelar pelo patrimônio moral e material da cooperativa, colocando os interesses 

coletivos acima dos interesses individuais; 
I) Responder pelos compromissos da cooperativa, depois destes terem sido 

judicialmente exigidos daquela, e até o valor das suas cotas partes subscritas. 
Caso haja prejuízos nas operações sociais, responderá subsidiariamente ate o 
valor das cotas partes subscritas e proporcionalmente a. sua participação; 

j) Não exercer, dentro da cooperativa, atividades que impliquem em discriminação 
racial, política,  religiose  ou social.  

CERTIFICO 0 REGISTRO  EN  07/02/2018 15:30 SOB N° 21400014057. 
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Pcs' 
eletivo o cooperado filiado a pelo menos 02 (dois) anos na COOPERATIVA. Tal regra  sera  
valida a partir do momento em que a COOPERATIVA completar um ano e dois anos de 
existência.  

ART. 7' — Sao  Deveres  dos  Associados:  

ART.  8° — A entrega da produção do cooperado a Cooperativa, na forma de letra -b" do 
artigo anterior, significa a outorga a esta de poderes para gravá-las. vendê-las efou dá-las 
em garantias de operações de crédito.  

ART.  9° — O associado responde subsidiariamente pelos compromissos da sociedade 
contraídos perante terceiros, até o limite do valor das cotas partes de capital que subscreveu 
e o montante das perdas que lhe couberem, na exata proporção dos serviços usufruidos da 
Cooperativa durante o ano. Essa responsabilidade obriga também aos associados demitidos, 
eliminados ou excluídos até quando forem aprovados pela Assembléia Geral Ordinária is 
contas dos exercícios em que se deu o desligamento.  

ART. IQ  — As obrigações dos associados falecidos, contraídas com a Cooperativa e as 
oriundas de sua responsabilidade como cooperado perante terceiros, transfere-se aos 
herdeiros, prescrevendo após um ano e um dia da sucessão. 

PARÁGRAFO ÚNICO — Os herdeiros do Cooperado falecido tem direito ao capital 
realizado e demais créditos pertencentes ao mesmo, assegurando-se-lhes o direito de 
ingresso na Cooperativa desde que preencham as condições estabelecidas neste Estatuto. 
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ART.  11— A demissão do associado, que não poderá ser negada, dar-se-á unicamente ao 
seu pedido e  sera  requerida ao Presidente, sendo por este levada ao Conselho de 
Administração em sua primeira reunião e averbada no livro de matricula mediante termo 
assinado pelo Presidente. 

PARÁGRAFO ÚNICO — O Cooperado demitido somente poderá reingressar no quadro 
social, ressalvados os impedimentos legais e estatutários, desde que realize, em um único 
pagamento todo o capital social que recebeu da Cooperativa ao deixar de ser cooperado.  

ART.  12 — A eliminação do Cooperado, que é aplicada em virtude de infração da Lei ou 
deste Estatuto,  sera  feita por decisão do Conselho de Administração, depois de notificado o 
infrator. Os motivos que determinaram sua eliminação devem constar de teI9 la1çado no 
livro / ficha de matricula e ser assinado pelo Presidente da Cooperativa. 

PARÁGRAFO I — Além de outros motivos que justifiquem, ao Conselho de 
Administração cabe eliminar o associado que: 

a) Deixar de exercer por dois anos sucessivos, na  Area  da cooperativa, as atividades 
que facultou associar-se; 

b) Praticar atos que desabonem o conceito da cooperativa; 
c) Deixar de cumprir disposição emanadas da Lei, do Estatuto e dos competentes 

órgãos de decisão da cooperativa; 
d) Deixar de prestar os serviços contratados através da cooperativa, sem 

justificativa aceitável a critério do Conselho de Administração; 
• e) Vier a exercer atividade que entre em conflito com os interesses da cooperativa, 

ou que, de qualquer forma possa vir a prejudica-la; 
f) Lesar a cooperativa a tomar medidas de caráter judicial objetivando o 

cumprimento de obrigaç8es por eles contraídas. 

PARÁGRAFO II — A decisão do Conselho de Administração e as rap3es que a motivou 
constarão de termo lavrado no livro de matricula, assinado pelo Presidente. 

PARAGRAFO  III  — Copia autenticada da decisão será remetida ao interessado no prazo 
de trinta dias, por processo que comprove o seu recebimento. 

PARÁGRAFO IV — 0 associado poderá, dentro do prazo de trinta dias da data do 
recebimento da notificação, interpor recurso, que terá efeito suspensivo até a primeira 
Assembléia Geral.  

ART.  13 — A exclusão do associado será feita: 

a) Por morte da pessoa fisica. 
b) Por dissolução da pessoa jurídica. 
c) Por incapacidade civil não suprida. 
d) Por deixar de atender aos requisitos de ingresso e permanência na Cooperativa. 
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PARÁGRAFO ÚNICO — A exclusão do cooperado, com fundamento nas disposições do 
item "D" deste artigo,  sera  feita por decisão do Conselho de Administração, aplicando-se, 
no caso, o dispositivo do artigo 12 parágrafos 3° e 4°.  

ART.  14 — Em qualquer dos casos de demissão, eliminação ou exclusão, o cooperado tem 
direito apenas á restituição do capital que integralizou, acrescido dos respectivos juros e 
sobras que tiverem sido creditados, além de outros creditos em conta corrente. 

PARÁGRAFO I — A restituição que trata este artigo somente pode ser exigida, depois da 
aprovação pela Assembleia Geral, do Balanço do Exercício em que o assoc.  do tenha sido 
desligado e após apuração de eventuais prejuízos causados á cooperativa. 

PA1RAGRAFO II — O Conselho de Administração poderá determinar que a restituição do 
capital integralizado, juros e créditos existentes, sejam feitos de uma  so  vez, ou em parcelas 
iguais, mensais ou anuais a partir do exercício financeiro seguinte ao seu desligamento. 

PARÁGRAFO  III  — Ocorrendo demissões, eliminações ou exclusões de associados, em 
número tal, que as restituições das importâncias referidas no presente artigo possam, de 
alguma forma, ameaçar a estabilidade económico-financeira da Cooperativa, estas 
somente poderão ser feitas mediante critérios que resguardem a continuidade da 
Cooperativa. 

PARÁGRAFO IV — Os deveres dos cooperados demitidos, eliminados e excluídos 
perduram até que sejam aprovadas, pela Assembléia Geral, as contas do exercício em que 
ocorreu o desligamento. 

CAPITULO IV 
DO CAPITAL SOCIAL  

ART.  15 — 0 capital social da Cooperativa é ilimitado quanto ao máximo e variável 
conforme o número de quotas-partes subscritas, não podendo, porem, ser inferior a RS 
20.000,00 (vinte mil reais) para a cooperativa e nem RS, 1.000,00 (um mil reais) para o 
cooperado. 

PARÁGRAFO I - O Capital Social d dividido cm quotas-partes indivisíveis e 
intransferíveis a não associados, não podendo ser negociado de modo algum, nem dado em 
garantia, e sua subscrição, integralização, transferência ou restituição  sera  sempre 
escriturada no Livro ou Ficha de matricula. 

PARÁGRAFO II — A transferência de quotas-partes, entre associados, total ou parcial,  
sera  escriturada no Livro ou Ficha de matricula, mediante termo que contará com as 
assinaturas do cedente, do cessionário e do Presidente da Cooperativa, após aprovação do 
Conselho de Administração. 
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ART.  19 — Não poderá votar e ser votado nas Assembléias Gerais, o associado que: 
a) Tenha sido admitido após sua convocação. 
b) Que esteja na infringência de quaisquer das disposições previstas nas alíneas: a, b, c. h, i, 
do artigo 7° deste Estatuto e parágrafo único do artigo 6°. 
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PARÁGRAFO  III  — Para efeito de integralizaçâo de quotas-partes ou de aumento de 
capital social, poderá a Cooperativa receber bens previamente avaliados após homologação 
da Assembléia Geral. 

PARÁGRAFO IV — A Cooperativa poderá, a critério da Assembléia Geral, distribuir juros 
de ate 12% (doze por cento) ao ano que serão contados sobre a parte integralizada do 
capital social, somente se tiver apurado sobras no final do exercício. 

PARÁGRAFO V — A integralizaçâo das quotas-partes do Capital Social será a vista ou em 
parcelas, podendo ser adotado o critério de retenção quando autorizado pelo associado, ou 
outro critério que o Conselho de Administração estabelecer. 

PARÁGRAFO VI — Nenhum cooperado poderá deter mais que 1/3 (um terço) do capital 
social da COOPERATIVA. 

PARÁGRAFO VII — 0 valor da quota-parte é de R$ 1,00 (um real).  

ART.  16 — Para efeito de aumento permanente de capital, poderão ser retidos até 4% 
(quatro por cento) do valor das operações em comum. 

PARÁGRAFO ÚNICO — A Assembléia Geral de apreciação das contas estipulará a taxa a 
ser utilizada em cada exercício social, sendo a mesma válida até a data da Assembléia Geral 
de apreciação das contas seguinte, podendo ser diferente por tipo de produto 
comercializado. 

S 

CAPÍTULO V 
DA ASSEMBLEIA GERAL  

ART.  17 — A Assembléia Geral dos associados é o órgão supremo da cooperativa e, dentro 
dos limites da Lei e deste Estatuto, tomara toda e qualquer decisão de interesse da 
sociedade e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes.  

ART.  18 — A Assembléia Geral  sera  habitualmente convocada e dirigida pelo Presidente da 
cooperativa. 

PARÁGRAFO ÚNICO — Poderá também ser convocada pelo Conselho de Administração, 
pelo Conselho Fiscal ou por 1/5 dos associados em pleno gozo de seus direitos, num prazo 
máximo de 30 dias após solicitação compro‘adamente não atendida.  
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ART.  20 - Em qualquer das hipóteses referidas no artigo 18°, as Assembléias Gerais serão 
convocadas com antecedência  minima  de 10 dias, mediante editais afixados em locais 
apropriados nas dependências mais comumente freqüentadas pelos associados, publicação 
em jornal de circulação regular, editado no município da sede da cooperativa, e 
comunicação aos associados por intermédio de circulares. 

O PARÁGRAFO ÚNICO — Não havendo "quorum" de instalação no horário estabelecido, 
as Assembléias Gerais poderão realizar-se em segunda ou terceira convocação no mesmo 
dia da primeira, com intervalo mínimo de uma hora, desde que assim conste expressamente 

4,\ no Edital de Convocação. 

.C\ 
ART.  21 — Dos editais de convocação, deverão constar: 
a) A denominação da Cooperativa, o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoal 
Jurídica, CNPJ, seguido da expressão "Convocação de Assembléia Geral" Ordinária ou 
Extraordinária, conforme o caso. 

CY) 
b) O dia e hora da reunião em cada convocação, endereço do local da realização, o qual, 
salvo motivo justificado,  sera  sempre o da sede social da Cooperativa. 
c) A seqüência ordinal das convocações. 
d) A ordem do dia dos trabalhos e as devidas especificações. 
e) O número de associados existentes na data de sua expedição para efeito de calculo do 
número legal, (quorum) de instalação. 
I) Local, data, nome, cargo e assinatura do responsável pela convocação. 

PARÁGRAFO ÚNICO — No caso da convocação ser feita por associados, o edital  sera  
assinto, por no  minim,  05 (cinco) dos signatários do documento que a solicitou.  

ART.  22 — Nas Assembléias Gerais, o "quorum" para instalação  sera  o seguinte: 
a) 2/3  (dois terços) do número de associados em condições de votar, em primeira 
convocação. 
b) Metade mais um dos associados, em segunda convocação. 
c) Mínimo de 10 (dez) associados em terceira convocação. 

PARÁGRAFO ÚNICO — Para efeito da verificação do "quorum" de que trata este artigo, 
o número de associados presentes em cada convocação  sera  apurado pelas assinaturas 
constantes do Livro de Presença.  

ART.  23 —  Não havendo "quorum" para a instalação da Assembléia Geral convocado nos 
termos do  Art.  20°,  sera  feita nova convocação também com antecedência  minima  de 10 
(dez) dias. 

PARÁGRAFO ÚNICO — Se ainda não houver número legal para a instalação, admite-se 
a intenção de se dissolver a sociedade.  

ART.  24 — É da competência das Assembleias Gerais Ordinárias ou Extraordinárias a 
destituição dos membros do Conselho de Administração e Fiscal ou de outros. 
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PARÁGRAFO ÚNICO — Ocorrendo destituição que possa comprometer a regularidade da 
Administração ou fiscalização da entidade, poderá a Assembléia designar administradores e 
conselheiros provisórios até a posse dos novos, cuja eleição se realizará no prazo máximo 
30 (trinta) dias.  

ART.  25 — Os trabalhos das Assembléias Gerais serão dirigidas pelo Presidente, auxiliado 
pelo Secretário, podendo ser convidados a participar da mesa, os ocupantes de cargos 
sociais e autoridades presentes. 

PARÁGRAFO I — Na ausência e eventual impedimento do Secretario. o Presidente 
convidará outro associado para secretariar os trabalhos e lavrar a respectiva Ata. 

PARÁGRAFO II — Quando a Assembléia Geral não tiver sido convocada pelo Presidente, 
os trabalhos  sera()  dirigidos por um associado escolhido na ocasião e secretariado por outro 
associado convidado por aquele, compondo a Mesa dos trabalhos o • rincipais interessados 
na sua convocação. 

ART.  27 -  Nas Assembléias Gerais em que forem discutidos o balanço e as contas do 
exercicio, o Presidente da Cooperativa, logo após a leitura do relatório do Conselho de 
Administração, das peças contábeis e parecer do Conselho Fiscal, solicitará ao plenário que 
indique um associado para presidir a reunião durante os debates e votação da matéria, 
observando-se, ainda, o disposto no artigo anterior. 

PARÁGRAFO I — Transmitida a direção dos trabalhos, o Presidente e os demais 
ocupantes dos cargos deixarão a mesa, permanecendo no recinto à disposição da 
Assembléia Geral para os esclarecimentos que forem solicitados. 

PARÁGRAFO H — 0 associado indicado escolhera entre os demais, um secretário que o 
auxiliará na redação das decisões a serem incluidas posteriormente na Ata da Assembléia 
Geral.  

ART.  28 - As deliberações das Assembleias Gerais somente poderão versar sobre 
assuntos constantes do Edital de Convocação e os que com eles tiverem imediata e direta  
co-relação. 

/10.4  
ART.  26 - Os ocupantes de cargos de administração, bem como quaisquer outros 
associados, não poderão votar nas decisões sobre assuntos que a eles se refiram direta ou 
indiretamente, mas não ficarão privados de tomar parte nos respectivos debates.  

PARÁGRAFO I — Em regra, a votação  sera  a descoberto, mas a Assembléia Geral poderá 
optar pelo voto secreto. 

PARÁGRAFO II — O que ocorrer na Assembléia Geral deverá constar de Ata 
circunstanciada, lavrada no Livro próprio, lida, aprovada e assinada no final dos trabalhos 
pelos componentes da mesa e por quantos queiram fazê-lo. 
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PARAGRAFO  III  — As deliberações nas Assembléias Gerais são tomadas por maioria de 
votos dos associados presentes com direito de votar. 

PARÁGRAFO IV — Prescrevem em 03 (três) anos a ação para anular as deliberações da 
Assembléia Geral viciadas de erro, dolo, fraude ou simulação, ou tomadas com violação de 
Lei ou do Estatuto, contado o prazo da data em que a Assembléia Geral tiver sido realizada. 

DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA  

ART.  29 - A Assembléia Geral Ordinária, que se realizará obrigatoriamente uma vez por 
ano, no decorrer dos três primeiros meses após o término do exercício social, deliberará 
sobre os seguintes assuntos que deverão constar da ordem do dia: 
1 — Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do arecer do Conselho 
Fiscal, compreendendo: 
a) Relatório de Gestão. 
b) Balanço Geral. 
c) Demonstrativo das sobras ou perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a 
cobertura das despesas da sociedade. 
d) Parecer do Conselho Fiscal. 
e) Plano de atividades da Cooperativa para o exercício seguinte. 
11 — Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas deduzindo-se, no primeiro caso, as 
parcelas para os Fundos Obrigatórios.  
HI  — eleição e posse dos componentes do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e 
de outros, quando for o caso. 
IV — Quando previsto, a fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença 
dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. 
V — Quaisquer assuntos de interesse social, excluídos os enumerados no Artigo 31' deste 
Estatuo. 

PARÁGRAFO I — Os membros dos órgãos de administração e fiscalização não poderão 
participar da votação das matérias referidas nos itens I e IV deste artigo. 

PARÁGRAFO II — A aprovação do Relatório, Balanço e Contas dos Órgãos de 
Administração desonera seus componentes de responsabilidade, ressalvados, os casos de 
erro, dolo, fraude ou simulação, bem como infração de Lei ou deste Estatuto. 

DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

ART.  30 — A Assembléia Geral Extraordinária realizar-se-á sempre que necessário c 
poderá deliberar sobre qualquer assunto de interesse da Cooperativa desde que mencionado 
no Edital de Convocação. 
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ART. 31 — É de competéncia exclusiva da Assembléia Geral Extraordinária deliberar sobre 
os seguintes assuntos: 
1— Reforma do Estatuto. 
II — Fusão, Incorporação ou Desmembramento.  
III  — Mudança do Objetivo da Sociedade. 
IV — Dissolução Voluntária e Nomeação de 1.iquidantes. 
V — Contas do Liquidante. 
VI — Venda ou doação de Patrimônio imóvel. 

PARÁGRAFO I — São necessários os votos de 2/3 (dois terços) dos associados  presences  
para tornar válidas as deliberações de que trata este artigo. 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

ART.  32 — A Cooperativa é administrada por um Conselho de Administração composto de 
01 Diretor Presidente, 02 Diretor Administrativo Financeiro, 01 Diretor Secretario, iodos 
cooperados, eleitos democraticamente com mandato de 03(três) anos sendo obrigatória a 
renovação de no  minim,  1/3 (um terço) dos seus membros. 

PARÁGRAFO I — Não podem compor o Conselho de Administração parentes entre si ate 
segundo grau, em linha reta ou colateral. 

PARÁGRAFO H — Os Administradores eleitos, não são pessoalmente responsáveis pelas 
obrigações que contraírem em nome da Sociedade, mas respondem solidariamente pelos 
prejuízos resultantes de seus atos, se agirem com culpa ou dolo. 

PARÁGRAFO  III  — Os membros da Administração que participarem de atos ou operação 
social em que se oculte a natureza da Sociedade, podem ser declarados pessoalmente 
responsáveis pela obrigação contraída em nome dela, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis. 

PARÁGRAFO IV —  Sao  inelegíveis, além das pessoas legalmente impedidas, os 
condenados a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou 
por crime falimentar, de prevaricação. peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a 
economia popular, a fé pública ou a propriedade. 

PARÁGRAFO V — 0 associado, mesmo ocupante de cargo eletivo na sociedade, que em 
qualquer operação tiver interesse oposto ao da Cooperativa, não pode participar das 
deliberação que sobre tal operação versarem, cumprindo  the  acusar o seu impedimento. 

PARÁGRAFO VI — Os componentes do Conselho de Administração e Fiscal e outros 
assim como os liquidantes, equiparam-se aos Administradores das Sociedades Anônimas, 
para efeito de responsabilidade criminal. 
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PARÁGRAFO VII — Sem prejuízo de ação que couber a qualquer associado, a sociedade, 
por seus dirigentes, ou representada pelo associado escolhido em Assembléia Geral, tem 
direito de  Wu)  contra os Administradores para promover a sua responsabilidade.  

ART.  33 — A eleição do Conselho de Administração  sera  feita por votação secreta em 
Assembléia Geral Ordinária, mediante a apresentação de chapas. 

PARÁGRAFO I — As chapas deverão indicar os candidatos para todos os cargos a saber: 
Presidente, Diretor Administrativo e Diretor Financeiro. 

PARÁGRAFO II — As chapas devem ser registradas na secretaria da Cooperativa, num 
prazo de até 05 dias antes da realização da Assembléia Geral. Os integrantes das chapas 
deverão apresentar no ato do registro da mesma: 
a) Número de matricula na Cooperativa; 
b) Cargo ao qual se candidata; 
c) Nome completo e assinatura.  

ART.  34 — 0 Conselho de Administração rege-se pelas seguintes normas: 
a) Reanc-se ordinariamente uma vez por mds e extraordinariamente sempre que necessário, 
por convocação do Presidente, da maioria do próprio Conselho, ou ainda por solicitação do 
Conselho Fiscal. 
b) Delibera validamente com a presença da maioria de seus membros, proibida a 
representação, sendo as decisões tomadas por maioria simples dos votos dos presentes. 
c) As deliberações serão consignadas em Atas Circunstanciadas, lavradas no Livro próprio, 
lidas, aprovadas e assinadas, no final dos trabalhos pelos membros presentes. 

PARÁGRAFO I Nos impedimentos por prazos inferiores a 90 (noventa) dias, o 
Presidente é substituído pelo Diretor Administrativo e este, pelo Diretor Financeiro. 

PARÁGRAFO H — Se ficarem vagos, por qualquer tempo mais da metade dos cargos do 
Conselho de Administração, deve o Presidente, ou os demais membros, se a Presidência 
estiver vaga, convocar a Assembléia Geral para o devido preenchimento dos cargos. 

PARÁGRAFO  III  — 0 substituto exercerá o cargo somente até o final do mandato de seu 
antecessor. 

PARÁGRAFO IV —  Perde automaticamente o cargo, o membro do Conselho de 
Administração que, sem justificativa faltar a 03 (três) Reuniões Ordinárias consecutivas, ou 
6 (seis) alternadas durante o ano, após notificação expressa ao faitante.  

ART.  35 — No desempenho de suas atribuições, compete ao Conselho de Administração: 
a) Aprovar o Regimento Interno da Cooperativa. 
b) Fixar a orientação geral dos negócios da Cooperativa. 
c) Autorizar a contratação de profissionais para trabalhos nos departamentos e divisões da 
Cooperativa. 
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PeAd/r 
d) Acompanhar a gestão de cada Conselheiro em cargo de direção e examinar a qualquer 
tempo, os livros, papéis da Cooperativa, solicitar informações sobre contratos celebrados ou 
em via de celebração. 
e) Aprovar convocação de Assembléias Gerais dentro do prazo legal ou quando o interesse 
da Cooperativa assim o exigir. 
f) Autorizar a aquisição ou alienação de bens móveis, semoventes bem como a constituição 

0 de  Onus  reais de garantias. 
g) Solicitar a Assembléia Geral a autorização para a aquisição ou venda de bens imóveis e 
para fazer alienações e constituição de ônus reais, quando o valor for superior a RS 
10.000,00 (dez mil Reais). 
h) Contratar auditoria independente. 
I) Estabelecer a estrutura operacional da Administração Executiva, bem como aprovar, o 
plano de cargos e salários dos funcionários, visualizando as funções de cada um. 
j) Fixar, quando conveniente, limite de fiança ou seguro fidelidade, para os empregados que 
manipulem dinheiro ou valores da Cooperativa. 
I) Deliberar sobre a admissão, demissão, eliminação e exclusão de associados. 
m) Definir a organizaçâo do quadro associativo e fomentar a participação dos associados. 
n) Cumprir e fazer cumprir as Leis do Cooperativismo, dos Regimentos Internos, e as 
deliberações das Assembléias Gerais. 
o) Assinar cheques e promover a movimentação financeira da Cooperativa sempre com 
assinaturas de dois diretores ou uma pessoa designada para tal pelo próprio o. 
p) Aprovar e acompanhar a execução do orçamento da Cooperativa. 

PARÁGRAFO I — O Presidente providenciará para que os demais membros do Conselho 
de Administração recebam com antecedência  minima  de 3 (três) dias, copias de 
documentos sobre os quais tenham que se pronunciar, sendo-lhes facultado ainda antes da 
reunião correspondente, inquieir empregados e associados além de pesquisar documentos e 
outros, a fim de dirimir as dúvidas existentes.  

PARÁGRAFO H — As normas estabelecidas pela Administração serão baixadas em forma 
de resolução ou instrução, podendo ser incorporada no Regimento Interno da Cooperativa.  

ART.  36 — Ao Diretor Presidente cabe, dentre outras, as seguintes atribuições: 
a) Supervisionar a administração geral e as atividades da cooperativa; 
b) Convocar e presidir as reuniões das Assembléias Gerais e do Conselho, ressalvados os 
casos em que a convocação tenha ocorrido à sua revelia; 
c) Representar ativa e passivamente a cooperativa, em juizo ou fora dele; 
d) Prestar esclarecimentos b. Assembléia Geral sobre as contas e a administração da 
cooperativa; 
e) Assinar em conjunto com outro executivo eleito, ou com gerente contratado como 
mandatário regularmente constituído, balanços e balancetes, contratos de abertura de 
crédito, menções, adicionais, saques, recibos ou ordens; dar quitação, emitir ou endossar 
cheques, duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, bem como outros documentos 
derivados de atividade normal de gestão; 
f) Aplicar as penalidades e determinações que forem deliberadas pelo Conselho de 
Administração ou pela Assembléia Geral; 
g) Outras que o Conselho de Administração ou Assembléia Geral lhe conferir. 

ç'.1) • 41.11)P16A9  ÍV1  
LIX BELICHA SALUSTIANO 
Advogado OAKNA 9424 

tf 

CERTIFICO 0 REGISTRO  BM  07/02/2018 15:30 SOB N.  21400014057. 
PROTOCOLO: 170439331 DE 03/11/2017. C013/00 DE VERIFICAÇXO: 
11800440477.  NIKE:  21400014057. 
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO TABULEIROS  SAO  BERNARDO  

Lilian Theresa  Rodrigues Mendonça 
SECRETARIA-GERAL 

sXo LUÍS. 07/02/2018 
eww.empresafacil.ma.gov.br  

--1//44,7  

A validade data documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus resoectivos cddiaos de verificacgo 



• 

74-frt. iU 
FÉLIX BatCHA SALUSTIANO 

Advogado OABRAA 9424 

rder14 

6 

CERTIFICO 0 REGISTRO  EN  07/02/2018 15:30 SOB N.  21400014057. 
PROTOCOLO: 170439321 DE 03/11/2017. C013/00 DE VER/FICAç10: 
11800440477.  SIRE:  21400014057. 
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO TABULEIROS  SAO  BERNARDO  

JUCEMA 
Lilian Theresa  Rodrigues Mendonça 

SECRETIMIA-GEMAL 
SIO LUÍS, 07/02/2018 

sww.empresafacil.ma.gov.br  

ART.  37 — Ao Diretor Administrativo Financeiro compete: 
a) Substituir o Presidente nos seus impedimentos inferiores a 90 (noventa) dias. 
b) Assinar cheques e demais documentos em conjunto com o Presidente, ou Diretor 
Secretario, ou ainda outra pessoa designada pelo Conselho de Administração. 
c) Supervisionar e coordenar os serviços administrativos da Cooperativa. 
d) Coordenar os trabalhos de educação cooperativista dos cooperados. 
e) Acompanhar a elaboração do orçamento e sua execução. 
f) Representar ativa e passivamente a cooperativa, em juizo ou fora Me; 
g) Responsabilizar-se pelos serviços de cadastro, contabilidade e informações necessárias 
is decisões.  

ART.  38— Ao Diretor Secretário compete: 
a) Apresentar ao Conselho de Administração, antecipadamente, com vistas a Assembléia 
Geral, o relatório da Gestão e Balanço Geral do exercício. 
b) Zelar pela organização dos arquivos da Cooperativa, bem como, da utilização dos livros 
e atas da Assembléia Geral e Conselho de Administração. 
c) Acompanhar todas as atividades da cooperativa, visando a participação dos associados. 
d) Assinar cheques e demais documentos em conjunto com o Presidente. ou Diretor 
Administrativo Financeiro, ou ainda por outra pessoa designada pelo C nselho de 
Administração. 
e) Representar ativa e passivamente a cooperativa, cm juizo ou fora dele;  

ART;  39 — Os membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal não poderão 
acumular cargos eletivos. 

• 

DO CONSELHO FISCAL  

ART.  40 — A administração da Cooperativa  sera  fiscalizada, assídua e minuciosamente por 
um Conselho Fiscal, constituído de 03 (três) membros efetivos e 03 (três) suplentes, todos 
associados, eleitos anualmente pela Assembleia Gera!, sendo permitida apenas a reeleição 
de 1/3 (um terço) dos seus componentes. 

PARÁGRAFO I — Não podem fazer parte do Conselho Fiscal, além dos inelegíveis 
enumerados no parágrafo IV  art.  32 deste Estatuto, os parentes dos Conselheiros de 
Administração até 2° (segundo) grau em linha reta ou colateral, bem como os parentes entre 
si, até esse grau. 

PARÁGRAFO H — O associado não pode exercer cumulativamente cargos no Conselho de 
Administração e Fiscal.  

ART.  41 — 0 Conselho Fiscal reúne-se ordinariamente, uma vez por mês, e 
extraordinariamente, sempre que necessário com participação de 03  (tits)  de seus 
membros. 

A validade deste documento, se  impress°,  fica sujeito à comprovegio de sue autenticidade nos respectivos  portals.  
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PARÁGRAFO I — Em primeira reunião, escolherá dentre os membros efetivos. um  
Presidente incumbido de convocar as reuniões e dirigir os trabalhos destas e um Secretário 
para lavratura das Atas. 

PARÁGRAFO II — As reuniões podem ser convocadas, ainda, por qualquer dos seus 
membros, por solicitação do Conselho de Administração, da Assembléia Geral ou de 1/5 
(um quinto) dos cooperados. 

PARÁGRAFO  III  — Os membros suplentes do Conselho Fiscal podem participar, sem 
direito a voto, da reunião e das discussões, das quais serão avisados como os membros 
efetivos, substituindo-os automaticamente em caso falta ou mediante convocação. 

PARÁGRAFO IV — Na ausência do Presidente, os trabalhos são dirigidos por substituto 
escolhido na ocasião. 

PARÁGRAFO V — As deliberações serio tomadas por maioria simples de votos e 
constarão de Ata lavrada no livro próprio, lida, aprovada e assinada pelos membros 
presentes.  

ART.  42 - Ocorrendo 03 (três) ou mais vagas no Conselho Fiscal o Conselho de 
Administração convocará a Assembléia Geral, para preenchimento dos cargos vagos, sendo 
que, os Conselheiros Fiscais cicitos complementarão apenas o mandato dos i t ces ores.  

ART.  43- Compete ao Conselho Fiscal: 
a) Fi;calizar os atos dos Conselheiros de Administração e verificar o cumprimento dos 
seus deveres legais e estatuários. 
b) Opinar sobre o Relatório Anual de Administração fazendo constar do seu parecer as 
informações complementares ou úteis as deliberações da Assembléia Geral. 
c) Denunciar aos órgãos da administração e se estes não tomarem providências 
necessárias, a Assembléia Geral os erros e irregularidade que estiverem ocorrendo na 
Cooperativa. 
d) Convocar Assembléia Geral se os órgãos da Administração não o fizerem no prazo 
legal ou quando  Lai  providencia se fizer necessária. 
e) Analisar mensalmente os balancetes e demais demonstrativos financeiros, emitindo seu 
parecer. 

PARÁGRAFO ÚNICO — Para Os exames de verificação dos livros, contas e documentos 
necessários ao cumprimento de suas atribuições pode o Conselho Fiscal contratar o 
assessorado técnico especializado c valer-se dos relatórios e informações dos serviços de 
auditoria externa e interna, correndo as despesas por conta da Cooperativa. 

CAPITULO VI 
BALANÇO, DESPESAS, SOBRAS/PERDAS E FUNDOS 

A validade deste documento. se  impress°, flea  sujeito A comprovaqio de sua autenticidade nos respectivos portais. 
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CAPÍTULO VII 
DOS LIVROS 
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ART.  44 — 0 Balanço Geral da cooperativa  sera  levantado  coincidence  com o ano civil, 
encerrando-se no dia 31 de dezembro de cada ano.  

ART.  45 — As sobras apuradas no final de cada exercício serão distribuídas da seguintes 
forma: 
a) 10 % (dez por cento) para fundo de reserva; 
b) 5 % (cinco por cento) para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social  

(FATES);  
c) 0 saldo liquido das sobras do exercício  sera  rateado proporcionalmente as operações 

realizadas pelos associados, salvo deliberação em contrario da Assembléia Geral;  

ART.  46 - 0 Fundo de Reserva destina-se a reparar perdas eventuais e atender o 
desenvolvimento das atividades da Cooperativa. 

PARAGRAFO ÚNICO - Além do percentual de 10% (dez por cento) das sobras liquidas 
apuradas nos balanços dos exercícios, revertem em favor do Fundo de Reserva: 
a) Os créditos não reclamados, decorridos 01 ( um) ano; 
b) Os auxílios e doações sem destinação especifica; 
c) As rendas não-operacionais.   

ART.  47 - 0 Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social —  FATES  — destina-se a 
prestar assistência e educação aos associados e funcionários. 

PARÁGRAFO I— Além do percentual de 5% (cinco por cento) das sobras liquidas 
apuradas nos balanços dos exercícios, revertem em favor do  FATES,  as rendas eventuais de 
quaisquer natureza resultantes das operações ou atividades realizadas com não associados. 

PARÁGRAFO II — Os serviços de assistência técnica, educacional e social, a ser atendido 
pelo  FATES  poderão ser executados mediante convênios com entidades publicas ou 
privadas.  

ART.  48 — Tanto o Fundo de Reserva quanto o Fundo de Assistência Técnica, Educacional 
e Social —  FATES  — são indivisíveis entre os associados mesmo nos casos de dissolução ou 
liquidação da Cooperativa, hipóteses em que serão recolhidos onde A. lei vigente determinar, 
juntamente com o remanescente não comprometido.  

ART.  49 — Alem dos já previsto neste Capítulo, a Assembleia Geral poderá criar outros 
fundos e provisões, fixando o modo de formação, aplicação e futura devolução aos 
associados que contribuírem para sua formação.  

ART.  50 — Quando, no exercício, ocorrerem prejuízos e o Fundo de Reservas for 
insuficiente para cobri-los, estes serão atendidos pelos associados, mediante sistema de 
rateio, entre os associados, na razão direta da fruição dos serviços. 

A validade deste documento, se  impress°,  fica sujeito  it  comprovagio de sue autenticidade nos respectivos portais. 
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ART.  51 - A cooperativa deverá possuir os seguintes livros: 
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I - de Matricula; 
II - de Atas de Assembléias Gerais;  
HI  - de Atas de Reuniões da Diretoria; 
IV - de Atas de Reuniões do Conselho Fiscal; 
V - de Presença dos Associados nas Assembléias; 
VI - outros, fiscais, contábeis e trabalhistas obrigatórios. 

PARÁGRAFO ÚNICO É facultada a adoção de livros de folhas soltas, ou fichas.  

ART.  52 - No Livro de Matricula os associados serão inscritos por ordem cronológica de 
admissão, dele constando: 
I - nome, data de nascimento, estado civil, nacionalidade, profissão, endereço c número do 
CPF ou CNPJ e da Carteira de Identidade do associado; 

- número de matricula do associado na cooperativa;  
III  - data de admissão do associado e, quando for o caso, de sua demissão a pedido, 
eliminação ou exclusão; 
IV - capital do associado, subscrito e integralizado; 
V - assinatura do representante legal da cooperativa a associado nos termos  dc  admissão e, 
quando for o caso, de sua demissão; 
VI - espaço para lavratura de termo circunstanciando as causas de elimin ção ou exclusão 
do associado. 

CAPITULO VIII 
DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO 

ART.  53 — A cooperativa se dissolverá de pleno direito, salvo se o número mínimo de 20 
associados se dispuser a assegurar a sua continuidade, quando: 

a) Houver deliberação espontânea dos associados, manifestada em Assembléia 
Geral Extraordinária especialmente convocada; 

b) Se o número de associados for inferior ao número mínimo de 20 previstos em 
lei, ou pela redução do capital social mínimo, salvo se até a Assembléia Geral, 
realizada cm prazo no inferior a 06 meses, restabelece-los. 

c) Em caso de insolvência; 
d) Ocorrer A paralisação de suas atividades por mais de 120 dias; 
e) Por alteração de sua forma jurídica.  

ART.  54 — Ocorrendo à dissolução da cooperativa, a Assembléia Geral que a deliberar, 
nomeará um ou mais liquidantes e um Conselho Fiscal constituído de três membros 
para proceder a sua liquidação. 
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PARÁGRAFO I - A Assembléia Geral, no limite de suas atribuições, poderá, a qualquer 
tempo, destituir os liquidantes e os membros do Conselho Fiscal, designando seus 
substitutos; 

PARÁGRAFO II - Em todos os atos e operações, os liquidantes deverão usar a 
denominação da cooperativa seguida da expressão liquidação".  

ART.  55 — Os liquidantes terão todos os poderes normais de administração, podendo 
praticar atos e operações necessárias à realização do ativo e pagamento do passivo.  

ART.  56 — A dissolução da sociedade importará no cancelamento do seu registro junto ao 
Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado do Maranhão— OCB/MA. 

CAPÍTULO IX 
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS  

ART.  55 — Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos de acordo com a lei e os 
princípios cooperativistas, ouvidos os órgãos de assistência e fiscalização.  

Art.  56 — Esta cooperativa será registrada e filiada à OCB/MA — Sindicato e Organização 
das Cooperativas Brasileiras no Estado do  Maranhao.  

ct,PQ.  
EDIVALDO JOSE DA  SILVA  

rodad)k )9  04 iCe ;AO, hA,0,9,c  
EDINILDE VIEIRA BRAGA 
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CERTIFICO 0 REGISTRO RS 07/02/2018 1530 SOB N.  21400014057. 
PROTOCOLO: 170439321 DE 03/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICACAO: 
11800440477.  SIRE:  21400014057. 
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO TABULEIROS  SAO  BERNARDO  

Lilian Theresa Rodrigues  Mendonça 
SECRETARIA-GERAL  
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A validade deste documento, se  impress°,  fica sujeito 4 comprovagelo de sue autenticidade nos respectivos  portals.  
Informando acua resoectivos códices de verificaclo 



ON. \ 

0 ....1:3  
04 

73. 
‘L% 

43  

i  
q) 

JOSE Dt A MA  TEIA  LIMA 

Z P-2 91.1-‘,"7_,C). ‘,014 8_5174-t) 

" JOSE NIL PEREIRA  DE  BRITO  

41°-"e'Af C4zx 13itawe  
LOURIVAL DOS SANTOS BRANDA O  

• 
JOAO LEANDRO DOS SANTOS 

L.;_5G1 Joy da. johiv.,:y-kv,--LI  
FRANCISCO JOSE DO  NASCIMENTO  

4:1-avmo(1-4c,0 ttp A4.4:4 
I
V/7,,i/a,»  di?  

FRANCISCO DE ASSIS F ITAS DE CARVALHO 

fte7 iti—c.1 Co ‘rta 414, eA- j, 4/La  
CRISTIANE DE ARA UJO BRANDÃO 

EVALDO COUTO SILVA 

(4/ ..40.-2(2 í (//v-1.4 A 41  
CARLOS ANDRE LIMA NASCIMENTO 

e ÇA4d e4  
SEBASTIAO DO NASCIMENTO 

z  
WILSON VITOR FONTINELE DA SILVA 

FÉLIX BELICHA SALUMAINIO 
Advogado OABROA 9424 
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RAIMUNDO NONATO SILVA DOS SANTOS 

rt -V\ Ck v`1.411 .4.1.4 A.15 Ilt)14,)‘v41 -±o  

LUIS  FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO 

Auto-n  
ANTONIO FRANCISCO DO  NASCIMENTO  

/fe 

//Z-0-:crruimplos_ m...(71/v ALL/1-0- fitY.  
RAIMUNDA NONATA PEREIRA DA SILVA 

1-1,-.411•44/0  ir  /I a.vit OA Can if a .1.17 0  
ORINEUDO DOS  SANTOS CARVALHO  

9.9w4.1416  
RAIMUNDO NONATO DE ARA UJO 

FÉLIX BELICHA SALUSTIANO 
Advogado OAB/MA 9424 

• 06.(.7,52.03610001-3:5  

c. Arc:- DO C.-.71C!CI ON!CO 

Lilian Theresa Rodrigues  Mendonça 
SECRETÁRIA-GERAL  

SAO LUIS, 07/02/2018 
www.empressfacil.ma.gov.br  

Al-;• F.STNTADC:: kOjE (Y) 

C50 A (if 

?  Crii Pfi  

Pioto 
Escrevente Autorizada 

CERTIFICO 0 REGISTRO  EN  07/02/2018 1530 SOB N° 21400014057. 
PROTOCOLO: 170439321 DE 03/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇAO: 
11800440477. NIRE: 21400014057. 
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO TABULEIROS  SAO  BERNARDO  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus resoectivos códicros de verificacio 
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‘ CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
, ...2 

\., ' •.). 

z 

NJ:NERO DE INSCRIÇÃO 
29.644.575/0001-29 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL  

. • 
DATA DE ABERTURA .. , 

07/02/2018 

NONE  EMPRESARIAL 
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO TABULEIROS  SAO  BERNARDO 

fatitc, 00 ESTAiTELECINENTO (NOiviE  OE  FANTASIA) 

COOPRODUTASB 
I  PORTE 
I DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATMDADE ECONÓNICA PRINCIPAL 
01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONÓNICAS SECUNDÁRIAS 

01.2i-i-01 -  Horticulture,  exceto morango 
01.55-5-01 - Criação de frangos para corte 
01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 
03.22-1-01 - Criação de peixes em  Ague  doce 
10.12-1-01 - Abate de aves 
10.13-s-oi - rabfic.acrtio de i-R1-,diiteis de  came  
10.20-1-01 - Preservação de peixes, crustáceos e moluscos 
10.31-7-00 - Fabricação de conservas de frutas 
10.33-3-02 - Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados 
10.42-2-00 - Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho 
49.11-7-00 - Representer.tes cornercials e agent:es de cemércio de mzteries-prieler. 11^nicehls e animais ,,, ,,, es 
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, 
mercearias e armazéns 
47.22-9-01 - Comercio varejista de carnes - açougues 
47.22-9-02 - Peixaria 
47_24-5-1710 - Comerein varejista  vie  hertifrurtirjranjeiros 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

214-3 - Cooperativa 

LOGRADOURO 
DT  CUSTODIO LIMA 

NÚMERO 

S/N  
COMPLEMENTO  

CEP BAJRRO/DISTRITO 
65.560-000 i I ZONA RURAL 

I I 

M  UNICIPIO UF 
MAGALHAES DE ALMEIDA I I MA 

I I 

ENDEREÇO ELETRÔNICO I 
SHINAYDE_1 • HOTMAIL.COM  

TELEFONE 

(98) 3483-1210 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 1 1 
i I 

07/02/2018 

MOTIVO  DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 1 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

fa I t.f  

• 

• 

Firefox https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva...  

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 16/02/2023 ás 14:12:27 (data e hora de  Brasilia). Página: 1/1  
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A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o  
Art.  7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:31/01/2023 a 01/03/2023  

Certificação Número: 2023013103101421156609 

Informação obtida em 16/02/2023 14:27:49 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no  site  da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

16/02/2023 14:28 Consulta Regularidade do Empregador 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 29.644.575/0001-29 
Razão r-r-Nr-mnnr,i ITA CO 

Social: 
Endereço:  DT  CUSTODIO LIMA / ZONA RURAL / MAGALHAES DE ALMEIDA / MA / 

65560-000 

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1 
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PODER JUDICIARIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO TABULEIROS  SAO  BERNARDO 
(MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 29.644.575/0001-29 
Certidão n°: 7289359/2023 
Expedição: 16/02/2023, As 14:34:45 

1 /08/ 2 0 23 - 180 (cento e oitenta) dias, f-nntArinq da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO TABULEIROS  SAO  
BERNARDO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 
29.444.575/0001-29, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos  arts.  642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns. °  12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
nq dArinq constantes desta Certidão são  (-If=  respon  hrr  dos 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se a verificação de sua 
autenticidade no 7-, H ,-tal Ho Tribunal Superior Trabalho na 
Internet  (http://www.tst.jus.br ). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional ra e  n.v.ram, Trabalhistas constam nc  dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 
disposição legal, contiver força executiva.  

íq 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO TABULEIROS  SAO  BERNARDO 
CNPJ: 29.644.575/0001-29 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do  art.  151 da Lei n°  5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
rririign Tributário Nacional (rTN), ou nhjptn  HP  ciprisAm judicial que determina RUA 

desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme dispostc.) nos  arts.  205 e 206 do C-1-1`4, C .4   U UCU _ +W  tern  os I—  --L_ efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
I alinoas 'a' a, 'd' do par agrafo unico do  art.  11 da Lei n°  8.212, de 24 do julho do 1991. 

A aceitação desta certidão esta condicionada à verificação de sua autenticidade na  Internet,  nos 
endereços <ht-tp://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida ás 09:20:55 do dia 05/09/2022 <hora e data de Brasília>. 

até 04iO3/9091. 
Código de controle da certidão: DF8A.6556.28B9.2307 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



14/05/2023 Usuario: LUIZ  Emissão: 13/02/2023 16:50:33 Validade: 

Número/Controle da Certidão: 514A13136F41082591 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMFI 
COORD. DE SISTEMA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO 

R. ilvianuel Pires  (id  CtiO, 270 - C.7,ENTÍZO 

CNPJ: 06988976000109  

(zs, 11-z., '0,s a  
' 

FoiN,  

 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA 

0 Setor de arrecadação da prefeitura Municipal de MAGALHAES DE ALMEIDA, a requerimento 
da pessoa interessada  COOP  DOS PRODUTORES RUKAIS  (JO  I ABULEIROS  SAO  BERNARDO, 
CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada NÃO 

is icAu n divida dilVd ate a presente data. 

• 11 

Cadastro: 

Coriisibuinte. 

Nome Fantasia: 

Endereço: 

Cidade: 

Inscrição  Est.:  

Atividade: 

000348  Inscrição Municipal: 10.075 

r iNtlirt/A1.3 UV I 0.101.11-CitWa PMJ 1:1C.K1414111JU U1-9-/L;NFJ: "IS5445/bUt10129 

COOPRODUTA SB 

POV. CUSTODIO LIMA,  SIN Complem: 

ZONA RURAL CEP: 65560000 

MAGALHAES DE ALMEIDA - MA 

Data de 07/02/2018 Data de Encerramento: 0 

ATIVIDADES DE PÓS-COLHEITA 

—Atividade(s) CNAE 

Atividades de pós-colheita 

Horticultura, exceto morango 

Criação de frangos para corte 

Digitalizado com CamScanner 
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COORD. DE SISTEMA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÂO (1, 
!meow Hires  ao  Castro, N°279 - CEN  i  NU 

t 7:12  `r. 
CNPJ: 06988976000109 

,  

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS \\s°Z 

A Coordenação de Sistema de Tributos e Arrecadação da Pprefeitura Municipal de 
iviAGALHAES DE ALMEIDA, a requerimento da pessoa interessada  COOP  DOS PRODUTORES RURAIS DO 

- TABULEIROS  SAO  BERNARDO, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessArios, que a pessoa 
;u1 idic..a/risica a seguir referenciada nao registra débitos para com os cofres públicos municipais ate a presente 
data, tendo a presente CERTIDÃO validade ate o dia 14/05/2023, ressalvando o direito da Fazenda Municipal 
de exigic o recolhimenio de debitos, iributerios ou nao, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a 
vigência desse prazo. 

Cadastro: 000348 Inscrição Municipal: 10.075 

Contribuinte: COOP  DOS PRODUTORES RURAIS no TARULFIRflS sAn RFRNARM ppoNp j:  

Nome Fantasia: COOPRODUTA SB 

Endereço: POV. CUSTODIO LIMA, S/N Complem: 
7"1.1 no. 

INVI'teNt.. CEP. ctopouvuu 

Cidade: MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA 

inscrição  Est.: Data de Abertura: 07/02/2018 Data de Encerramento: 0 

 

a TO\ sirs a n1- P., I, " ••• 4... • ...v..... 
g 11, 111.1/11.01.....1 Loi. rvo-4...vi—nC1111 

 

fIll V IUCSUC. 

 

   

Atividade(s) CNAE 

Atividades de Ms-c.olheita 

Horticultura, exceto morango 

Grinao de trangos para corte 

Emissão: 13/02/2023 16:50:10 Validade: 14/05/2023 Usuário: LUIZ 

Número/Controle da Certidão: 69217825784D76C5 

Digitalizado com CamScanner 
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAOA 
, 6z. ttsf:- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA 

N° Certidão: 011631/23 Data da 14/02/2023 14:12:34 

Inscrição Estadual: 125537638 CPF/CNPJ: 29644575000129 

Razão Social: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO TABULEIROS  SAO  BERNARDO 

Endereço: DST  CUSTODIO LIMA, S N CEP: 65560000 - ZONA RURAL 

deefone: (cukrkilP3191n Municfpir.: MAP.,Asi  HAP  np ,A‘I PinA !IF:  MA 

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na 

forma do disposto do artigo 156, da lei n° 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 

242 da lei n° 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei n° 5.172, de 25 de 

niitiihrn  rip  1c)RR (rnri¡gn Trihi  Orin  NArinna0 r!r1 rnnqtarn ri4Ntnc inqp.ritnq nfvirin AtivP, 

nome do sujeito passivo acima identificado. 

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 14/06/2023. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: 
http://portal.sefaz.ma.gov.bd, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa 
de Divida Ativa". 

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE. 

Data Impressão: 16/02/2023 14:58:17 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO 

N° Certidão: 026706/23 Data da 14/02/2023 14:10:33 

Inscrição Estadual: 125537638 CPF/CNPJ:29644575000129 

Razão Social: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO TABULEIROS  SAO  BERNARDO 

Endereço: DST  CUSTODIO LIMA, S N CEP: 65560000 - ZONA RURAL 

ij
eleforle: !QS:21-24311191 n M.Ar--1A1 HAPc np mPinA III :  MA 

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, 

substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei n° 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei 

n°5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos 

trihiptric ariminictraring pnr Pcta SPrrPtaria, Pm nnrnprin iiiitr paccivn rim 

identificado. identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dividas que 

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência. 

I I - .J -- - -I 41 I __ -1, . A vdnuctue ud tzu tuelimu virhej Uldb. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: 
http://portal.sefaz.ma.gov.br/,  clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa 

Débito". 

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE. 

Data Impressão: 16/02/2023 14:48:13 
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, r A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 




