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CAPÍTULO I 
Da constituição, denominação, sede, circunscrição, duração e fins da Cooperativa 

 

Artigo 1.º 

A cooperativa adota a denominação de INFANCOOP – Cooperativa de Pais Trabalhadores 

para Apoio à Infância, e será regida pelo Código Cooperativo, demais legislação 

complementar aplicável às cooperativas de solidariedade social e pelos presentes 

estatutos. 

 

Artigo 2.º 

1 – A Cooperativa tem a sua sede e domicílio sito na Rua Manuel de Matos e Sousa, n.º 

71, 2500-857 Caldas da Rainha, União de Freguesias de Santo Onofre e Serra do Bouro, 

concelho das Caldas da Rainha e valências na mesma cidade. 

2 – A assembleia geral pode deliberar a deslocação da sede, mas a deslocação para 

localidade pertencente à área de conservatória diferente daquela em que estiver registada 

a constituição da Cooperativa só poderá ser efetuada mediante alteração dos estatutos. 

3 – A assembleia geral pode também deliberar a abertura de filiais, delegações ou 

valências em qualquer localidade do concelho das Caldas da Rainha e de concelhos 

limítrofes. 

 

Artigo 3.º 

A Cooperativa é de solidariedade social, sem finalidade lucrativa, com o objetivo de 

facultar prestações de segurança social. 

1 – Assim, procurará a Cooperativa desenvolver: 

a) Creches (para crianças até aos 3 anos); 

b) Educação Pré-Escolar (para crianças dos 3 aos 6 anos); 

c) Ensino Básico – 1º ciclo (para crianças dos 6 aos 10 anos); 

d) Salas de convívio e recreio para ocupação dos tempos livres, dos jovens e crianças 

em idade escolar; 

e) A criação de zonas verdes e a salvaguarda das já existentes; 

f) Cursos, debates ou simples informação sobre educação; 

g) O apoio, por todas as formas possíveis, à criança com necessidades educativas 

especiais; 

h) Quaisquer outras atividades que sejam consideradas de interesse dentro dos 

objetivos da Cooperativa. 

2 – Cabem ainda nos objetivos da Cooperativa, atividades subsidiárias de caráter cultural, 

recreativo e de sanidade. 

3 – Subsidiariamente ao respetivo ramo do setor cooperativo, a Cooperativa poderá ainda 

dedicar-se à exploração dos ramos de comércio que sejam julgados úteis à realização dos 

seus fins e à satisfação das necessidades dos seus membros. 

 

Artigo 4.º 

A duração da Cooperativa é por tempo indeterminado. 

 

Artigo 5.º 

A Cooperativa poderá associar-se a outras pessoas de natureza cooperativa ou não 

cooperativa e ainda filiar-se ou agrupar-se em uniões, federações e confederações. 
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CAPÍTULO II 
Do capital 

 

Artigo 6.º 

1 – O capital da Cooperativa, variável, é do montante mínimo de 2500 euros, totalmente 

realizado. 

2 – O capital social é representado por títulos de 5 euros. 

 

Artigo 7.º 

A entrada mínima de cada cooperador(a) é de três títulos de capital, que terão de ser 

realizados em dinheiro. 

 

Artigo 8.º 

O pagamento dos títulos é efetuado no ato da subscrição. 

 

Artigo 9.º 

Os títulos de capital são transmissíveis, nos termos do artigo 86º do Código Cooperativo, 

mediante autorização da direção da Cooperativa. 

 

CAPÍTULO III 
Dos(as) cooperadores(as) – direitos, deveres, demissões e exclusões 

 

Artigo 10.º 

1 – Podem ser admitidas como membros da Cooperativa as pessoas que, na qualidade de 

utentes e nos termos da lei, preencham os seguintes requisitos: 

a) Aceitem a qualidade de cooperador(a) e pretendam participar na realização dos 

fins por ela previstos; 

b) Subscrevam a entrada mínima do capital previsto nos presentes estatutos; 

c) Os(As) menores com idade igual ou superior a 14 anos, devidamente 

autorizados(as) pelos pais/mães ou tutores(as). 

2 – A proposta de admissão do(a) cooperador(a) deverá ser apresentada à direção, em 

impresso fornecido pela Cooperativa. 

3 – A direção, nos 60 dias subsequentes à data da apresentação da proposta de admissão, 

terá de deliberar sobre a admissão ou não do(a) proposto(a), cabendo dessa deliberação 

recurso para a primeira assembleia geral a realizar, sendo o recurso da iniciativa do(a) 

interessado(a) ou de qualquer cooperador(a) no pleno gozo dos seus direitos. 

 

Artigo 11.º 

Os membros da Cooperativa têm direito, nomeadamente, a: 

a) Tomar parte na assembleia geral, apresentando propostas e discutindo e votando 

os pontos da ordem de trabalhos; 

b) Eleger e ser eleitos para os órgãos da Cooperativa; 

c) Requerer aos órgãos competentes da Cooperativa as informações que desejarem 

e examinar a escrita e as contas da Cooperativa nos períodos e nas condições que 

forem fixados pelos estatutos; 

d) Requerer a convocação da assembleia geral, nos termos definidos nos estatutos; 

e) Solicitar a sua demissão. 

 

Artigo 12.º 

1 – Os membros da Cooperativa devem observar os princípios cooperativos e respeitar as 

leis e os estatutos. 

2 – Os membros da Cooperativa devem ainda: 
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a) Tomar parte nas assembleias gerais; 

b) Aceitar e exercer os cargos sociais para os quais tenham sido eleitos(as), salvo 

motivo justificado de escusa; 

c) Participar, em geral, nas atividades da Cooperativa; 

d) Efetuar os pagamentos previstos nos presentes estatutos; 

e) Zelar pelo cumprimento da Declaração dos Direitos da Criança, inclusivamente 

informando a direção de casos concretos em que tais direitos não estejam a ser 

cumpridos. 

 

Artigo 13.º 

1 – Os membros da Cooperativa podem solicitar a sua demissão nas condições 

estabelecidas nos presentes estatutos, com pré-aviso de 30 dias, em carta dirigida à 

direção da Cooperativa, sem prejuízo da responsabilidade pelo cumprimento das suas 

obrigações como membros da Cooperativa 

2 – Aos membros que se demitirem será restituído, no prazo máximo de um ano, contado 

a partir da data de aceitação da demissão, o valor dos títulos de capital realizado. 

3 – Os(As) cooperadores(as) demissionários(as) poderão abdicar do disposto no número 

anterior a favor da Cooperativa. 

 

Artigo 14.º 

1 – Os membros da Cooperativa podem ser excluídos por decisão da assembleia geral, 

nos termos do artigo 25.º, alínea i), dos presentes estatutos. 

2 – A exclusão terá de ser fundada em violação grave e culposa do Código Cooperativo, 

demais legislação aplicável e dos presentes estatutos, precedida de processo escrito, do 

qual constem a indicação das faltas, a sua qualificação, a prova produzida, a defesa do(a) 

arguido(a) e a proposta de aplicação da medida de exclusão. 

3 – O previsto no número anterior não se aplica quando a causa de exclusão consiste no 

atraso de pagamento de encargos por um período inferior a 12 meses, sendo, porém, 

obrigatório o aviso prévio, a enviar para o domicílio do(a) faltoso(a), com a indicação do 

período em que poderá regularizar a sua situação. 

4 – A proposta de exclusão a exarar no processo será fundamentada e notificada por 

escrito. 

5 – Da deliberação da assembleia geral que decidir a exclusão cabe recurso para os 

tribunais. 

6 – Ao membro da Cooperativa excluído aplica-se o disposto no nº 2 do artigo anterior. 

7 – Quando haja suspensão ou exclusão do(a) cooperador(a), poderão eventualmente as 

crianças afetadas continuar a beneficiar dos serviços da Cooperativa, em condições a 

estudar para cada caso pela direção. 

 

CAPÍTULO IV 
Dos órgãos sociais 

 

SECÇÃO I 
Princípios gerais – órgãos, condições de elegibilidade, incompatibilidade e gratuitidade 

do exercício 

 

Artigo 15.º 

São órgãos da Cooperativa: 

1) A assembleia geral, a direção e o conselho fiscal; 

2) A direção poderá deliberar a constituição de comissões especiais, de duração 

limitada, para o desempenho de tarefas determinadas. 
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Artigo 16.º 

1 – Os titulares dos órgãos sociais são eleitos por um período de quatro anos civis, 

contando-se como completo o ano civil no qual se realiza a eleição. 

2 – O(A) presidente da direção só pode ser eleito(a) para três mandatos consecutivos. 

 

Artigo 17.º 

Só são elegíveis para os órgãos da Cooperativa e para a mesa da assembleia geral os(as) 

cooperadores(as) que, cumulativamente: 

1) Se encontrem no uso de todos os seus direitos civis e de cooperadores(as); 

2) Não estejam sujeitos(as) ao regime de liberdade condicional nem à aplicação de 

medidas de segurança privativas da liberdade individual; 

3) Sejam maiores de idade. 

 

Artigo 18.º 

1 – Nenhum(a) cooperador(a) pode, simultaneamente, pertencer à mesa da assembleia 

geral, à direção ou ao conselho fiscal da Cooperativa. 

2 – Não podem ser eleitos para o mesmo órgão da Cooperativa ou ser, simultaneamente, 

titulares da direção e do conselho fiscal os cônjuges, as pessoas que vivam em comunhão 

de facto. 

 

Artigo 19.º 

Os(As) titulares dos órgãos da cooperativa, assim como os membros da mesa da 

assembleia geral, não receberão qualquer remuneração pelo desempenho das suas 

funções, salvo o disposto no número seguinte: 

1 – As funções de diretor(a) serão exercidas gratuitamente, desde que a sua 

atividade não justifique uma compensação pela prestação de serviços, 

compensação essa que será deliberada anualmente pela assembleia geral que 

apreciar e votar o orçamento e o programa de ação. 

2 - A compensação referida no número anterior não pode, no entanto, exceder 4 

(quatro) vezes o valor do Indexante de Apoios Sociais (IAS). 

 

SECÇÃO II 
Da assembleia geral – definição e composição, sessões, convocatória, quórum, 

competência, deliberações e votações 

 

Artigo 20.º 

1 – A assembleia geral é o órgão supremo da Cooperativa e as suas deliberações, tomadas 

nos termos legais e estatutários, são obrigatórias para os restantes órgãos da Cooperativa 

e para todos os membros desta. 

2 – Participam na assembleia geral todos(as) os(as) cooperadores(as) no pleno gozo dos 

seus direitos. 

 

Artigo 21.º 

1 – A assembleia geral reunirá em sessões ordinárias e extraordinárias. 

2 – A assembleia geral ordinária reunirá, obrigatoriamente, duas vezes em cada ano, uma 

até trinta e um de março, para apreciação e votação do balanço, do relatório e das contas 

da direção, bem como do parecer do conselho fiscal, e outra até trinta e um de dezembro, 

para apreciação e votação do orçamento e do programa de ação para o exercício 

seguinte. 

3 – A assembleia geral extraordinária reunirá quando convocada pelo(a) presidente da 

mesa da assembleia geral, por sua iniciativa, a pedido da direção ou do conselho fiscal ou 
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a requerimento de, pelo menos, 5% dos(as) cooperadores(as) inscritos(as), no pleno gozo 

dos seus direitos. 

 

Artigo 22.º 

1 – A mesa da assembleia geral é constituída por um(a) presidente, por um(a) vice-

presidente e por um(a) secretário(a). 

2 – Ao(À) presidente incumbe convocar a assembleia geral, presidir à mesma e dirigir os 

trabalhos, sendo substituído(a) nas suas faltas e impedimentos pelo(a) vice-presidente. 

3 – Ao(À) secretário(a) compete coadjuvar o(a) presidente na orientação dos trabalhos e 

elaborar as atas das reuniões. 

4 – Na falta de qualquer dos membros da mesa da assembleia geral, compete a esta 

eleger os(as) respetivos(as) substitutos(as) de entre os(as) cooperadores(as) presentes, 

os(as) quais cessarão as suas funções no termo da reunião. 

 

Artigo 23.º 

1 – A assembleia geral é convocada com, pelo menos, quinze dias de antecedência, 

pelo(a) presidente da mesa. 

2 – A convocatória deverá conter: 

a) A ordem de trabalhos da assembleia; 

b) O dia, a hora e o local da reunião. 

3 – A convocatória é afixada na sede da Cooperativa e remetida, pessoalmente, a cada 

cooperador(a) através de correio eletrónico, com o seu consentimento, ou por meio de 

aviso postal. 

4 – Independentemente da convocatória nos termos do número anterior, é ainda dada 

publicidade à realização das assembleias gerais nas edições da cooperativa, no sítio 

institucional e em aviso fixado em locais de acesso ao público nas instalações e 

estabelecimentos da cooperativa. 

5 – Os documentos referentes aos diversos pontos da ordem de trabalhos devem estar 

disponíveis para consulta na sede e no sítio institucional da cooperativa, logo que a 

convocatória seja expedida para os(a) cooperadores(as). 

6 – A convocatória da assembleia geral extraordinária deve ser feita no prazo de 15 dias 

após o pedido ou requerimento previstos no n.º 3 do artigo 21.º dos presentes estatutos, 

devendo a reunião realizar-se no prazo máximo de trinta dias, contados da data da 

receção do pedido ou requerimento. 

 

Artigo 24.º 

1 – A assembleia geral reunirá à hora marcada na convocatória, se estiverem presentes 

mais de metade dos(as) cooperadores(as) com direito de voto ou seus(suas) 

representantes devidamente credenciados(as). 

2 – Se à hora marcada para a reunião não se verificar o número de presenças previsto no 

número anterior, a assembleia reunirá, com qualquer número de cooperadores(as), uma 

hora depois. 

3 – No caso de a convocatória da assembleia geral ser feita para sessão extraordinária e 

o requerimento dos(as) cooperadores(as), a reunião só se efetuará se nela estiverem 

presentes pelo menos três quartos dos(as) requerentes. 

 

Artigo 25.º 

É da competência exclusiva da assembleia geral: 

a) Eleger e destituir os membros dos órgãos sociais; 

b) Apreciar e votar anualmente o balanço, o relatório e as contas da direção, bem 

como o parecer do conselho fiscal; 

c) Apreciar e votar o orçamento e o programa de ação para o exercício seguinte bem 

como o parecer do conselho fiscal; 
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d) Aprovar a forma de aplicação de excedentes; 

e) Alterar os estatutos e aprovar e alterar os regulamentos internos; 

f) Aprovar a fusão e a cisão da Cooperativa; 

       g) Aprovar a dissolução da Cooperativa; 

h) Aprovar a filiação da Cooperativa em uniões, federações e confederações; 

i) Decidir a admissão e exclusão de cooperadores(as) e funcionar como instância de 

recurso em relação às sanções aplicadas pela direção, sem prejuízo de recurso para 

os tribunais; 

j) Fixar a compensação dos membros dos órgãos da Cooperativa pela prestação de 

serviços, prevista nestes estatutos; 

l) Decidir do exercício do direito da ação civil ou penal contra diretores(as), 

outros(as) mandatários(as) e membros do conselho fiscal; 

m) Apreciar e votar matérias especialmente previstas no Código Cooperativo, na 

legislação complementar aplicável ao ramo de atividade ou nos presentes 

estatutos; 

n) Aprovar a associação a outras pessoas de natureza cooperativa ou não 

cooperativa. 

 

Artigo 26.º 

São nulas todas as deliberações tomadas sobre matérias que não constem da ordem de 

trabalhos fixada na convocatória, salvo se, estando presentes ou representados todos os 

membros da Cooperativa no pleno gozo dos seus direitos, concordarem, por unanimidade, 

com a respetiva inclusão ou se incidir sobre a matéria constante da alínea l) do artigo 25.º 

dos presentes estatutos. 

 

Artigo 27.º 

1 – Cada cooperador(a) terá apenas um voto, qualquer que seja a sua parte no capital da 

Cooperativa. 

2 – É exigida maioria qualificada de, pelo menos, dois terços dos votos expressos na 

aprovação das matérias constantes das alíneas e), f), g), h), i) e l) do artigo 25.º dos 

presentes estatutos. 

3 - No caso da alínea g) do artigo 25º, a dissolução não tem lugar se, pelo menos, o mínimo 

de cooperadores(as) legalmente exigível para a constituição, se declarar disposto a 

assegurar a permanência da Cooperativa, qualquer que seja o número de votos contra. 

 

Artigo 28.º 

É admitido o voto por correspondência, sob condição de o seu sentido ser expressamente 

indicado em relação ao ponto ou pontos da ordem de trabalhos, sendo devidamente 

assegurada a confidencialidade do sentido de voto. A assinatura do(a) cooperador(a) tem 

que se encontrar reconhecida notarialmente. 

 

Artigo 29.º 

1 – É admitido o voto por representação, devendo o mandato atribuído a outro(a) 

cooperador(a), cônjuge do(a) mandante ou seu(sua) filho8a) maior constar de documento 

escrito e datado, dirigido ao(à) presidente da mesa da assembleia geral, e a assinatura 

do(a) mandante estar reconhecida notarialmente. 

2 – Cada cooperador(a) não poderá representar mais de 1% dos membros da Cooperativa. 

 

SECÇÃO III 
Da direção – composição e competência, reuniões, cargos, poderes de representação, 

assinaturas e mandatários 
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Artigo 30.º 

A direção é composta por cinco elementos, sendo um(a) presidente, um(a) vice-

presidente, um(a) tesoureiro(a), um(a) secretário(a) e um(a) vogal. 

 

Artigo 31.º 

A direção é o órgão de administração e representação da Cooperativa, incumbindo-lhe, 

designadamente: 

a) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do conselho fiscal e à apreciação e 

aprovação da assembleia geral o balanço, o relatório e as contas do exercício, bem 

como o orçamento e o programa de ação para o ano seguinte; 

b) Executar o programa de ação anual; 

c) Atender às solicitações do conselho fiscal nas matérias da competência deste; 

d) Deliberar sobre a admissão de novos membros e sobre a aplicação de sanções 

previstas nos presentes estatutos, dentro dos limites da sua competência; 

e) Velar pelo respeito da lei, dos estatutos e das deliberações dos órgãos da 

Cooperativa; 

f) Contratar e gerir o pessoal necessário às atividades da Cooperativa; 

g) Representar a Cooperativa em juízo e fora dele; 

h) Escriturar os livros, nos termos da lei; 

i) Praticar todos e quaisquer atos na defesa dos interesses da Cooperativa e na 

salvaguarda dos princípios cooperativos; 

j) Colocar à disposição dos membros da Cooperativa o relatório, o balanço e as 

contas do exercício, nos quinze dias que antecederem a realização da assembleia 

geral que os for discutir; 

l) Elaborar os regulamentos internos e apresentá-los à aprovação da assembleia 

geral; 

m) Manter os(as) cooperadores(as) regularmente informados(as) sobre as 

atividades da Cooperativa. 

 

Artigo 32.º 

1 – As reuniões da direção terão, pelo menos, periodicidade mensal. 

2 – A direção reunirá extraordinariamente sempre que o(a) presidente a convoque ou a 

pedido da maioria dos seus membros. 

3 – A direção só poderá tomar deliberações com a presença de mais de metade dos seus 

membros e estando presentes o(a) presidente ou o(a) vice-presidente. 

4 - É nulo o voto de um membro sobre assunto que diretamente lhe diga respeito e no qual 

seja interessado, bem como seu(sua) cônjuge, pessoa com quem viva em condições 

análogas às dos(as) cônjuges e respetivos(as) ascendentes ou descendentes, bem como 

qualquer parente ou afim em linha reta ou no 2º grau da linha colateral. 

 

Artigo 33.º 

A direção pode delegar no(a) presidente ou em outro dos seus membros os poderes 

coletivos de representação, previstos na alínea g) do artigo 31.º dos presentes estatutos. 

 

Artigo 34.º 

A Cooperativa fica obrigada com as assinaturas conjuntas de quais três membros da 

direção ou com as assinaturas conjuntas de dois(duas) diretores(as), sendo um(a) 

deles(as) obrigatoriamente o(a) presidente ou o(a) tesoureiro(a), salvo quanto aos atos 

de mero expediente, em que bastará a assinatura de um membro. 
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Artigo 35.º 

A direção pode conferir mandatos para determinados atos e encarregar quaisquer pessoas 

do desempenho permanente ou temporário de atividades compreendidas na esfera das 

suas atribuições. 

 

SECÇÃO IV 
Do conselho fiscal – composição, competência, reuniões e quórum 

 

Artigo 36.º 

O conselho fiscal é composto por três membros, sendo um(a) presidente, um(a) 

secretário(a) e um(a) relator(a). 

 

Artigo 37.º 

O conselho fiscal é o órgão de controlo e fiscalização da Cooperativa, incumbindo-lhe o 

controlo e fiscalização da instituição, podendo, nesse âmbito, efetuar aos restantes órgãos 

as recomendações que entenda adequadas com vista ao cumprimento da lei, dos 

Estatutos e dos regulamentos e, designadamente: 

a) Fiscalizar a direção podendo, para o efeito, consultar a documentação 

necessária; 

b) Elaborar relatório sobre a ação fiscalizadora exercida durante o ano e emitir 

parecer sobre o relatório e contas do exercício, bem como sobre o programa de ação 

e orçamento para o ano seguinte; 

c) Dar parecer sobre quaisquer assuntos que os outros órgãos submetam à sua 

apreciação; 

d) Requerer a convocação extraordinária da assembleia geral, nos termos do artigo 

21.º, n.º 3 dos presentes estatutos; 

e) Convocar a assembleia geral, quando o(a) presidente da respetiva mesa não o 

faça, estando legalmente obrigado a fazê-lo; 

f) Verificar o cumprimento da lei, dos estatutos e dos regulamentos.  

g) Fazer-se assessorar por um(a) revisor(a) oficial de contas, sempre que o 

movimento financeiro da Cooperativa o justifique. 

 

Artigo 38.º 

1 – As reuniões ordinárias do conselho fiscal terão periodicidade trimestral e serão 

convocadas pelo(a) presidente. 

2 – Os membros do conselho fiscal podem assistir, por direito próprio, às reuniões da 

direção. 

3 – O conselho fiscal reunirá extraordinariamente sempre que o(a) presidente o convoque 

ou a pedido da maioria dos seus membros. 

 

Artigo 39.º 

1 - O conselho fiscal só poderá tomar deliberações com a presença de mais de metade 

dos seus membros efetivos. 

2 - Os membros que não concordarem com a deliberação tomada inscrevem na ata os 

motivos da sua discordância. 

3 - É nulo o voto de um membro sobre assunto que diretamente lhe diga respeito e no qual 

seja interessado, bem como seu(sua) cônjuge, pessoa com quem viva em condições 

análogas às dos(as) cônjuges e respetivos(as) ascendentes ou descendentes, bem como 

qualquer parente ou afim em linha reta ou no 2º grau da linha colateral. 
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SECÇÃO V 
Da responsabilidade dos órgãos sociais e do direito de ação contra diretores(as), 

mandatários(as) e membros do conselho fiscal 

 

Artigo 40.º 

1 – São responsáveis civilmente, de forma pessoal e solidária, perante a Cooperativa e 

terceiros, sem prejuízo de eventual responsabilidade criminal e da aplicabilidade de outras 

sanções, os(as) diretores(as) e outros(as) mandatários(as) que hajam violado a lei, os 

estatutos ou as deliberações da assembleia geral ou deixado de executar fielmente o seu 

mandato, designadamente: 

a) Praticando, em nome da Cooperativa, atos estranhos ao objetivo ou aos 

interesses desta ou permitindo a prática de tais atos; 

b) Pagando ou mandando pagar importâncias não devidas pela Cooperativa; 

c) Deixando de cobrar créditos que por isso hajam prescrito; 

d) Procedendo à aplicação de excedentes fictícios ou que violem o Código 

Cooperativo, a legislação complementar aplicável ou os presentes estatutos. 

2 – A delegação da competência da direção em mandatário(a) não isenta de 

responsabilidade os(as) diretores(as), salvo o disposto no artigo 42.º dos presentes 

estatutos. 

3 – Os(As) mandatários(as) respondem, nos mesmos termos que os(as) diretores(as), 

perante a Cooperativa e terceiros pelo desempenho das suas funções. 

 

Artigo 41.º 

Os membros do conselho fiscal são responsáveis perante a Cooperativa, nos termos do 

artigo 40.º dos presentes estatutos, sempre que não se tenham oposto oportunamente aos 

atos dos(as) diretores(as), salvo o disposto no artigo seguinte. 

 

Artigo 42.º 

1 – A aprovação pela assembleia geral do balanço, do relatório e das contas liberta a 

direção, outros(as) mandatários(as) e o conselho fiscal de responsabilidade perante a 

Cooperativa por factos atinentes àqueles documentos, salvo se estes violarem a lei ou os 

estatutos ou forem conscientemente inexatos, dissimulando a situação real da 

Cooperativa. 

2 – São também isentos de responsabilidade os(as) diretores(as), outros(as) 

mandatário(as) e membros do conselho fiscal que não tenham, por motivo ponderoso, 

participado na deliberação que a originou ou tenham exarado em ata o seu voto contrário. 

 

Artigo 43.º 

1 – O exercício, em nome da Cooperativa, do direito de ação civil ou penal contra 

diretores(as), outros(as) mandatários(as) e membros do conselho fiscal deve ser aprovado 

em assembleia geral. 

2 – A Cooperativa será representada na ação pela direção ou pelos(as) cooperadores(as) 

que para esse efeito foram eleitos(as) pela assembleia geral. 

3 – A deliberação da assembleia geral pode ser tomada na sessão convocada para 

apreciação do balanço, do relatório e das contas do exercício, mesmo que a respetiva 

proposta não conste da ordem de trabalhos. 

 

CAPÍTULO V 
Fundos da Cooperativa e distribuição de excedentes – fundo de reserva legal, fundo de 

educação e formação cooperativa, fundo de reserva especial e fundo de reserva de 

reavaliação de imobilizações. 
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Artigo 44.º 

A Cooperativa terá as seguintes reservas: 

1) Reserva legal, destinada a cobrir eventuais perdas de exercício; 

2) Reserva de formação e educação cooperativa, destinada à formação cultural e técnica, 

à luz do cooperativismo e das necessidades da Cooperativa; 

3) Reservas especiais, destinadas à aquisição de móveis, equipamento e outros bens 

necessários à Cooperativa; 

4) Reserva de reavaliação de mobilizações, que serve de contrapartida aos aumentos de 

expressão monetária atribuídos aos elementos do ativo imobilizado. 

 

Artigo 45.º 

1 – Os excedentes anuais líquidos reverterão para a reserva legal, num mínimo de 5% e 

num máximo de 50%. 

2 - Reverterão igualmente para a reserva legal, no máximo, 50% das quotizações dos (das) 

cooperadores(as) bem como os valores dos títulos de capital realizados dos(as) 

cooperadores(as) demitidos(as) e que abdicaram da sua restituição nos termos do nº 3 

do artigo 13º dos estatutos. 

3 – Para a reserva de formação e educação cooperativa reverterão, no mínimo de 1% e no 

máximo 20% dos excedentes anuais líquidos e, no máximo, 10% das quotizações dos(as) 

cooperadores(as). 

4 – Para as reservas especiais reverterão, no máximo, 90% dos excedentes anuais líquidos, 

no máximo 90% das quotizações dos(as) cooperadores(as) e os donativos e subsídios 

especialmente destinados às finalidades destas reservas. 

 

Artigo 46.º 

Todas as reservas são insuscetíveis de repartição entre os(as) cooperadores(as). 

 

Artigo 47.º 

Os excedentes líquidos anuais, após reversões para as reservas consignadas nestes 

estatutos, serão afetados à realização ou expansão dos fins estatutários, não podendo, 

em caso algum, ser repartidos entre os(as) cooperadores(as). 

 

CAPÍTULO VI 
Da fusão e cisão da Cooperativa 

 

Artigo 48.º 

A fusão e ou cisão da Cooperativa será feita nos termos do Código Cooperativo e demais 

legislação complementar aplicável às cooperativas de solidariedade social e nos termos 

do artigo 25.º, alínea f), dos presentes estatutos. 

 

CAPÍTULO VII 
Da dissolução e liquidação da Cooperativa 

 

Artigo 49.º 

São causas de dissolução da Cooperativa as previstas no Código Cooperativo e na 

legislação aplicável às cooperativas de solidariedade social. 

 

Artigo 50.º 

A liquidação da Cooperativa será feita nos termos do Código Cooperativo e na legislação 

aplicável às cooperativas de solidariedade social. 
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CAPÍTULO VIII 
Disposições gerais e transitórias 

 

Artigo 51.º 

É escolhido o foro da comarca das Caldas da Rainha para todas as questões a dirimir 

entre os(as) cooperadores(as) e a Cooperativa ou entre aqueles(as) relativamente a esta. 

 

Artigo 52.º 

Nos casos que se revelarem omissos nestes estatutos, no Código Cooperativo e na 

legislação aplicável às cooperativas de solidariedade social, aplicar-se-ão os 

regulamentos internos e as deliberações da assembleia geral. 

 

Aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de XX de XX de XX 

 

 

 


