
T~nr'l A l"liLI" [t, Hl MANIOAOI: 

DELIBERA<;AO 

4.7 - PROPOSTA DO SR. PRESTDENTE DA CAMARA Autoriza~iio de 

participa~fto como membro fundador na constitui~tao de uma Cooperativa de 

Interesse Publico de Responsabilidade Limitada, bern como a nomea~ao do 

represcntante legal - Aprova~i\o. A Camara Municipal deliberou por maioria com 

seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a 

participa9ao como membro fundador na constituiyao de uma Cooperativa de Interesse 

Publico de Responsabilidade Limitada, nomeando o Sr. Presidente da Camara como 

representante legal. Mais deliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, subscrever como entrada de capital cern titulos 

para a sec9ao florestal e cem titulos para a sec<;ilo social, num total de duzentos titulos a 

5,00 euros cada, o que perfaz o valor de I .000,00 euros. Mais deliberou por maio ria 

com seis votes a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, submcter a 
aprecia9ao e aprova9ao da Assembleia Municipal. 

Reuniao de Camara Municipal de 09 de junho de 2014. 

A TECNTCA SUPERIOR, 

~(ku_QU..G, \\t & ~ 
Filomena Mimoso/Dra. 
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Proposta 

Considerando a informa~§o prestada pela ttknica do Gabinete Florestal no 

seguimento do convite apresentado pela AFL para integra~ao da Regie Cooperativa 

Florestal e Social do Lima; 

Considerando que a cooperativa a constituir e de interesse publico, de 

responsabilidade limitada 1'regie cooperativa" multissectorial, com sec~ao florestal e 

sec~ao social; 

Considerando que o objetivo da sua constltul~~o e a promo~:;ao e valorizac,:ao 

dos produtos e servi~os florestais e a organizac,:ao da produ~ao atraves da promo9ao e 

comerciallzac;ao adaptada as exigencias de mercado, nomeadamente a concentrac,:ao 

da produc,:ao dos produtos e servi~os florestais; 

Considerando que na sec~ao social se pretende promover a inclusao social1 a 

nao discriminac;ao e a promoc;:ao da igualdade de oportunidades e empreendedorismo 

social do setor agro-florestal nos melos rurais; 

PROPONHO que a Camara Municipal delibere: 

- participar como membra fundador na constitui~:;ao de uma Cooperativa de 

Interesse Publico de Responsabilidade Limitada, bern como a identificac,:ao do 

representante legal com poderes para praticar todos os atos necessaries a constituic,:ao 

da cooperativa e representa~ao futura na mesma; 

- subscrever como entrada de capital cern trtulos para a secc,:ao florestal e cern 

tltulos para a secc;:ao social, num total de duzentos tltulos a 5,00 euros cada, o que 

perfaz o valor de 1.000,00 euros, 

- solicitar a Assemblela Municipal autorizac,:ao para a Camara Municipal 

participar como membra fundador da Cooperativa de Interesse Publico de 

Responsabilidade Limitada. 

Ponte de lima1 21 de Maio de 2014, 

0 Presidente da Camara Municipal, 

>a r : 1-. ::: ;;z:---
(Eng.2 Victor Manuel Alves Mendes) 
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INFORMAC 0 
Servi~o Financeiro 
Data: 2014.05.16 
Para: Chefe de Divisao 

Assunto: Integra~ao da Regie Cooperativa 
Florestal c Social do Lima 

Dr.aSofia 
I <0. f , 

De acordo com RJAEPL (Lei n.050/2012, de 31 de Agosto), os Municipios, independentemen e . 

respetiva tipologia, podem criar ou participar em cooperativas, mas, com a entrada em vi 

novo regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, apr 

73/2013, de 3 de setembro, no seu artigo 52.0 veio estabelecer urn novo 

municipal, designado dfvida total de opera~t<Ses or9arnentais, para o qual concorre tambem o 

endividamento das suas participadas, como eo caso da cooperativas, na propon;ao da participayao 

do municipio no capital social ou estatutario. c./ i 0 ° +--~ h: ..... l. ..Jl.- ._,._ r \ >( 
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IN FORMACAO 

De: Susana Pereira 

Gabinete Tecnico Florestal 

Para: Sr. Vereador 

Eng.Q Vasco Ferraz 

lnforma~ao n.Q 13/2014 

13.03.2014 

Assunto: Convite para integra~ao da regie Cooperativa 

Florestal e Social do Lima 

Despacho: 

_cc{ 

Senhor Vereador, 
2 -z.. -9", li ----

De acordo com a informa~ao recebida a cooperaliva a constltuir sera multissectorial, com sec~ao florestal c secc.-til.oi..ecrd 

que respelta ao sector florestal, os principals objectives sao a valorlzac~o dos produtos e servi 

producao atraves da promo~ao e comercializacao adaptada as exigenclas de m 

producao des produtos e servicos florestais. Para atlnglr estes objectives a Cooperatlva Ira promover nas exploracoes dos seus 

cooperadores, assim como em terrenos que possua ou que adquira as ,£Pera£6es de silvicultura, de exploracao florestal, de 

produ£1!0 e de exploracao de outros produtos florestals, apolar a comercializa~ao colocando estes produtos no mercado e 
'II 

presta r o apoio tecnico necessaria para melhorar a rentabi lidade das exploras;oes dos diversos cooperadores. Em resumo a 

cooperatlva tera como objective apoiar os produtores florestais na gestao d&JS suas eropriedades e na comerciallza£i'lo dos 

JlCOdutos nelas gerados. 0 sector florestal tem inumeras potenclalidades e muitos recursos que podem ser explorados sendo 

uma mais va lia em termos econ6micos, socials e ambientais. A falta de conhecimento das popula~oes, aliada ao abandono das 

atividades rurals leva a um afastamento da floresta e ao consequente desaproveitamento destes recursos. Um dos principals 

produtos da floresta, o material lenhoso, fon te de receita para muitas popu l a~Bes, muitas das vezes e desvalorlzado, pela falta 

de organila~ao e de regulamenta~ao do mercado. Out ros produtos, como a resi na, os frutos sllvestres, nao sao explorados pela 

falta de apoio na sua comerclallzacao. Neste sentido, a criacao de uma cooperativa que promova a utilizacao de todos os 

recursos associados a floresta assim como a va lorizac~o dos produtos deste sector sera importante para a preservacao dos 

espa~os f lorestais. No que respeita a seccao social, os objectives da cooperativa a lnclusao social, a nao discrlmlnacao (em todas 

as formas) e a promo~ao da lgualdade de oportunidades e empreendedorismo social do sector agro-florestal nos meios rurais. 

Para atlnglr os objectives as opera~oes que se propBe realizar sao a forma~ao e lnforma~ao na aquisi~ao de compet~ncias e a 

aprendizagem ao Iongo da vida para todas as areas da lnclus~o social, da igualdade de generos e da igualdade de 

oportunidades. 

A Consldera~ao Superior, 

A Tecnica do Gabinete Florestal 

Susana Pereira 

-........ 
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EXMO.SENHOR 

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAl DE PONTE 

DE LIMA J.O( tJ!J/ J.tf4 
PRA~ DA REPUBUCA 

4990 062 PONTE DE LIMA 

Ponte de Lima, 21 de Fevereiro de 2014 

N/Ref.- 82/2014 

Assunto: Convite para integrac;ao da Regie cooperativa Florestal e SOcial do Lima. 

Exmo. Senhor Presidente da Camara, 

A Associa~o Florestal do Uma esta a liderar a constitu1~o de uma cooperativa de 

interesse publico de responsabilldade limitada :regie cooperativa_:, multlssectori~ com sec~ao 

florestal e seq;ao social. E N/ objective, com a constitui~o desta cooperativa, a promo~ao e 

valortza~o dos produtos e servi~os florestais e a organiza~o da produ~o atraves da prom~ao e 

comercializa~o adaptada as exigendas de mercado, nomeadamente a concentra~o da produ~ao 

dos produtos e servi~os florestais. Na sec<;ao social pretendemos promover a inclusao social, a nao 

discrimina~ao (em todas as formas) e a prom~ao da igualdade de oportunidades e 

empreendedorismo social do sector agro-florestal nos meios rurais. 

Pelo que vimos pelo presente, e conforme anteriormente conversado, envlar minutas de 

proposta de estatutos e os elementos necessaries a reunir para a formaliza<;ao da integra<;ao da 

Camara Municipal de Ponte de UmliODJ.9JDembro fundador. 

Apresentamos os melhores cumprimentos, 

' J ,., , 

'. - __,. ",/ 
(Vice - Presidente: Julio Pinheiro) 
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Regie Cooperativa Florestal e Social do Lima 

DOCUMENTACAO NECESSARIA: 

- Acta da Assembleia Municipal deliberando a participa9ao da Cflmara Municipal como 

membra fundador da Cooperativa de Interesse Publico de responsabilidade limitada 

(CIPRL) (conforme previsto no art 3.0 do DL n.o 31/84 de 21.01**), e identificagao do 

representante legal com poderes para praticar todos os aetas necessaries a 
constitui9ao da cooperativa e representagao futura na mesma; 

- Documentos de identificat;ao e Cartoes de Contribuinte dos representantes legals; 

- Cartao de ldentificagao de Pessoa Colectiva; 

Texto **: 

"Foi deliberada a participa<;ao da Cflmara Municipal na constituit;:ao de uma 

Cooperativa de Interesse Publico de responsabilidade limitada (CIPRL), adiante 

designada par cooperativa. A cooperative e multissectorial, desenvolvendo actividade 

nos ramos agricola, servic;;os e solidariedade social, optando para os devidos efeitos 

pelo ramo agricola, conforme previsto no art 4.0 , do C6digo Cooperative. 

Sao objectives da Cooperativa, a promogao e valoriza9ao dos produtos e servigos 

florestais e a organizac;;ao da produ<;ao atraves da promoc;;ao e comercializa<;ao 

adaptada as exig~ncias de mercado, nomeadamente a concentrar;ao da produt;:ao dos 

produtos e servit;os florestais. A sect;ao social tem como objectives a promo9ao da 

inclusao social , a nao discriminat;ao (em todas as formas) e a promoc;;ao da igualdade 

de oportunidades, a solidariedade social e empreendedorismo social do sector agro

florestal nos meios rurais. 

Mais foi deliberado atribuir poderes ao cc 
n. 0 ___________ , para praticar os aetas necessaries a constituit;:ao da 

referida Cooperativa e poderes de representagao futura na mesma. " 
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Acrescido dos elementos previstos n° art. 3.0 DL 31/84. 

" 2 - As cooperatives de interesse publico constituem~se sob uma das formas pre vistas 

no artigo seguinte, dependendo de previa decisao administrativa de que conste, 

nomeadamente: 

a) A defini9t10 do seu objecto e a sua dura9t1o, se for constituida por tempo 

determinado; 

b) 0 capital mfnimo; 

c) Q_ capital a subscrever pet a parte publica1 bern como outros meios 

financeiros e patrimoniais que esta afecte a cooperative e o titulo desta 

afectagao; 

d) As condir;oes de aumento ou atienagao do capital da parte publica; 

e) As condi90es de exoneragao da parte publica; 

f) A criagao de outras reservas, para a/em das previstas nos artigos 69. 0 e 70.0 

do C6digo Cooperativo, que devam ser consideradas obrigat6rias; 

g) As normas de distribui9t10 dos excedentes e as reversoes para reservas 

obrigat6rias. 

3 - A decisao administrativa a que se refere o numero anterior revestira a forma de: 

a) ... . 

b) ... .. 

c) Oelibera9ao da assembteia municipal ou da assembleia de freguesia, 

respectivamente, quando a participa9t10 publica deva ser subscrita por 

municfpios ou por freguesias. " 
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Proposta de Estatutos 1 Regie Cooperatlva Florestal e Social do Lima 
V0_21 02 2014 

Proposta de Estatutos 1 "Regie Cooperativa Florestal e Social do Lima" 

CAPiTULO I 

Disposic;oes Gerais 

Artigo 1° I Constituic;ao, Denomlnac;io, Durac;io e Ramo 
' 1. E constitufda a Regie Cooperative Florestal e Social do Lima, Cooperative de lnterE~sse 

Publico de responsabilidade limitada (CIPRL), abreviadamente aqui desi9nada par 

Cooperativa, que se rege pelos presentes Estatutos, pelo regu lamento lnterno1e par demais 
.I 

legislay~O aplicavel, nomeadamente o n.0 1 do artigo 2. 0 do DL 31/84 de 21 de Janeiro. 

2. A Cooperativa tern durac;ao ilimitada eo ano social corresponde ao ano civil. 

3. A cooperativa e multissectorial, desenvolvendo actividade nos ramo's 'agricola, servir;os e 

solidariedade social, optando para os devidos efeitos pelo ramo agr!cola/florestal, conforme 

previsto no art 4. 0 , do C6digo Cooperative. 

CAPITULO II 

Sede 

Artigo 2° 1 Sede 

1. A Regie Cooperativa Florestal e Social
1 
qo Lima, tern a sua sede na Rua Poc;o de CabayOS, 

Lote 1, R/C - Feitosa 4990-344 Ponte de Lima, podendo esta ser mudada, por deliberar;ao 

da Assembleia-Geral, nos termos da lei, para outro local, dentro da area dos concelhos dos 

Municipios de Arcos de Val~ev~z. Ponte de Lima, Ponte da Barca e Viana do Castelo . 
.c 

2. A Assembleia Geral podera deliberar ainda a abertura de filiais, delegar;oes, 

estabelecimentos ou q~(quer outras formas de representa9ao social. 

' ' 

CAPiTULO Il l 

Flns1 ObJetlvos e Funcionamento 

1.. 

Artlgo 3° 1 Fins, Objectlvos e Funcionamento 

Os objectives da Cooperativa sao: 

Itt Promover a cooperac;ao para a valoriza9ao e comercializac;ao dos produtos e servic;os 
''B florestais; 

@ lncentivar o envolvimento dos agentes locais com vista a promoc;ao, valorizac;ao e defesa da 

floresta: 

~ Contribuir para o desenvolvimento (econ6mico, social e ambiental) rural atraves da criar;ao 

de um tecido empresarial inteligente, qualificado, inovador e sustentavel da file ira florestal; 

E) Promover a constituic;ao de agrupamentos de produtores, nomeadamente para enfrentar as 
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Proposta de Estatutos I Regie Cooperativa Florestal e Social do Lima 
. vo 21 02 2014 

desafios colocados pela intensificac;:ao da concorrencia e a consolidac;:ao dos mercados a 

jusante no que respeita a comercializac;:ao dos produtos e servic;:os florestais; 

® Promover o desenvolvimento de projectos, integrac;:ao de entidades e prestac;:ao de servic;:os 

capazes de contribuir para o desenvolvimento integrado e sustentado dos territ6rios 

comun itarios, a qual estara associadas as func;:Oes ao nfvel da gestao integrada dos espac;:os )' 

florestais nomeadamente no planeamento, ordenamento, associativismo, defesa da floresta 
~ 

contra agentes bi6ticos e abi6ticos e dinamizac;:ao de bens e servic;:os gerados nos terri 6rios 
.) 

comunitarios: 

lncentivar a competitividade e as tecnologias inovadoras do sector florestal e reforc;:ar a 

viabilidade das explorac;:oes e a gestao sustentavel das florestas ; 

Promover o planeamento e ordenamento dos espa<;os rurais; 

Fomentar o empreendedorismo e a inclusao social com vista ao desenv01vimento econ6mico 

das zonas rurais; 

Promover medidas de adaptac;:ao da produc;:ao de bens e servic;:os' as exigencies do mercado, 

nomeadamente a concentrac;:ao da produc;:ao e da oferta; 

<[§} Promover a transfer&ncia de conhecimentos: ~ 
<£D Promover a utilizac;:ao eficiente e sustentavel dos r~cursos , nomeadamente end6genos, para 

uma transic;:ao para economia de baixo teor de carbona no sector florestal, com a promoc;:ao 

de conserva~tao e do sequestra de carbona; 

lnvestir na educat;ao, na format;ao e comp~fencias de aprendizagem ao Iongo da vida; 

Pro mover ou participar em projectos de -dooperat;ao regional e transnacional ; 

Promover e apoiar a realizac;:ao de estudos de investigac;:ao, desenvolvimento tecnol6gico e a 

inovac;:ao; ·\ 

@ Promover a criac;:ao de ~51rcerias entre membros e agentes locals para gerar novas 

dinamicas: 

@ Promover da inclu -ap social , a nao discrimina~tao (em todas as formas) e promoc;:ao da 

igualdade de op~tunidades, a solidariedade social e o empreendedorismo social ; 

@. Promover f?~a<;ao e informac;:ao com vista ao aumento de competencias e competitividade 

das pop~<;6es nos dominios do emprego, reduzindo as disparidades socials e de aumentar 

oportu(1idade de emprego das comunidades rurais: 

~ P ofr,over o crescimento inteligente, sustentavel, inovador e inclusive para uma resposta 

mais adequada a mudanc;:a social: 

~® Contribuir para a correcc;:ao dos principals desequillbrios, reduzindo a disparidade entre os 

- 0 nfveis de desenvolvimento territorial e sectorial , criando oportunidades de mercado e 

emprego; 

'-.,20. Sem prejuizo da sua unidade de pessoa juridica, ~ CooperatU@ funciona por se<;6es 

~ distintas, as quais terao regulamento interno e organizac;:ao contabil istica por forma a 

evidenciar as actividades e resultados de cada uma delas: 
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Proposta de Estatutos 1 Regie Cooperatlva Florestal e Social do Lima 
vo 21 02 2014 

21. As sec<;Oes existentes na Cooperativa sao: 

a) Sec9iio Florestal e Serviqos: A sec;ao f lorestal tern par fim proceder as opera<;oes de 
;« 

si lvicu ltura e de explorat;ao florestal e de explorat;ao/produt;ao de produtos floresta is lenhosos e 

nao lenhosos nas explora<;oes dos cooperadores e nos terrenos florestais que tenha ou venha a 

adquirir, bern como nos terrenos que venha a explorar, au outros que venha a explorar par { ~ 

arrendamento ou qualquer outra forma prevista na lei, ass im como coloca<;ao no mercado dos 

seus produtos e dos cooperadores e ainda o apoio tecn ico necessaria para a melhoria 'era 

rentabilidade e qualidade das explora<;oes/produ<;oes dos cooperadores . u 
Natureza dos produtos: Produtos florestais lenhosos e nao lenhosos e servic;os. 

Natureza das operac;Oes: As operat;oes desenvolvidas poderao ser a arborizac;~. opera<;Oes de 

silvicultura. extra<;ao. transporte. operac;oes de transformac;ao e comercializa<;:ao de pinheiro bravo, 

eucalipto ou outras especies florestais de resinosas e folhosas. biomassa. chrti<;:a, resina e todo e 

qualquer outro produto ou servit;o f lorestal. 

~SeCQAO SocJ!t A Secc;ao Social tern como fim : - A protecc;ao d~s cidadaos na velhice e inva lidez 

atraves de centros de dia, assistencia domiciliaria e lares de internamento. Apoio a famflias/criant;as 

atraves de creches , centres de convfvio e organizat;ao de actividades dos tempos livres. Apoio a 

familia, promot;ao da saude atraves da presta<;ao de cuidados medicos, educa<;ao e format;ao 

profissional dos cidadaos; e a promo<;:ao da inclusao social , a nao dlscriminat;il\o (em todas as 

formas) e promo<;ao da igualdade de oportunic!.ad~ . a solidariedade social e o empreendedorismo 

social. 

Com vista a melhor qualidade de vida das 09munidades rura is. pretende-se: 

1. Promover e incentivar a igualdade de genero, tendo em conta a perspetiva dos objetivos em 
',. 

materia de igualdade de Q'nero, convergindo na igualdade de oportunidades, aumentar a 

participat;ao sustentavel e a progressao das mulheres no emprego. reduzi r a segrega9ao no 

mercado de trabalho' incentivar a independencia econ6m ica das mulheres, a educat;ao e 

valoriza<;ao de cqmpetencias e a (re)integra<;:ao das mulheres no mercado de trabalho e na 

sociedade. , J 

2. Apoiar a '£egenerac;ao social das comunidades desfavorecidas. refor<;:ar a aprendizagem ao 

longo.,'da vida, envelhecimento activo saudavel, incluindo vias de ensino formals, nao formais 

e [tformais; 

Natureza dos produtos: servic;os de apoio e formac;ao para a inclusao social, para a n€10 

discrimina<;:ao (em todas as formas) e promo<;:ao da igualdade de oportunidades; 

~ Natureza das operac;Oes: Forma~tao e informat;ao na aquisic;ao de compett!lnc ias e a aprendizagem 

ao Iongo da vida para todas as areas da inclus~o social, da igualdade de generos e da igualdade de 

oportunidades. 

_;J?f ~2 . As secyOes enumeradas no n.0 21 do presente artigo poderao ser alteradas. extintas ou. 
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Proposta de Estatutos 1 Regie Cooperativa Florestal e Social do Lima 
vo 21 02 2014 

criadas outras secgoes, par deliberac;ao da Assembleia Geral, sob proposta df! Direccao. 

CAPiTULO Ill 

Capital Social 

Artigo@l Variabilidade e montante minimo do capital social '~ 
..... 

1. 0 capital socia l da cooperative, variavel, ilimitado, sendo no minima de 50 000 € (Cinql.,l~nta 

mil euros). 

2. Salvo se for outro o mfnimo fixado pela legislac;ao complementar aplicavel a .Cf!da um dos 

ramos do sector cooperative , esse montante nao pode ser inferior a 5.000 e~ros . 

Artlgo 5° ITrtulos de capital 

1. 0 capital social da Cooperativa e representado par titulos de 'cinco euros cada um. . .; 

2. Os titulos sao nominativos e devem canter as seguinte menc;oes: 

i. A denominac;ao da cooperativa; 

ii. 0 numero do registo da cooperativa ; 0: 
iii. 0 valor: 

iv. A data de emissao: 

v. 0 numero, em serie continua~ 

vi. A assinatura de dois mel1jbros da Dire!f~o ; 
vii. 0 nome e a assinatura do cooperador titular. 

3. 0 capital social da cooperativa responde em conjunto e solidariamente pelas 

obrigac;oes assumida~. 

( 

Artigo sa 1 Entradas minimas taJsubscrever por cada Membro 

1. A Cooperativa pod9-aumentar o respective capital social , mediante a subscric;ao de novas 

trtulos de capital / que podem ser subscritos pelos membros fundadores , e por pessoas 

singu lares ou colectivas, de acordo com o estiver determinado na lei e nos estatutos. 

2. 

t~-'S~-.100 
As entr<f!das minimas de capital a subscrever par cada membra e de cern tfty jo~ de capjta ! 

e2r rsecs,:~ podendo este limite ser aumentado por deliberac;ao da Assembleia Geral , 

mediante adequada alterac;ao estatutaria. 

- jtJoo-t ... 

0 
~ 

3·.' 

4 . 

A Camara Municipal XX, a Junta de Freguesia YY e a Junta de Fregues ia ZZ, como parte 

publica, subscrevem com montante de dez mil eur.os, mi l euros e mil e cem euros, 

respectivamente, num total de doze mil e cem euros. 

Os membros colectivos que representam a parte publica podem subscrever os aumentos de 

capital que vierem a ser aprovados em assembleia-geral, bern como alienar parte do seu 

capital, sendo que, em caso algum, podera a participac;ao da parte publica ~er inferior a 25 -

40% (vou defini[ com direccao) do capital social da Cooperativa. 
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Proposta de Estatutos 1 Regie Cooperativa Florestal e Social do Lima 
vo 21 02 2014 

5. A transmissao de trtu los de capita l, dos membros que representam a parte publica depende 

da deliberac;ao previa da direc.;ao. 

Artlgo 7° I Reallzac;lo do capital 

1. No acto da subscric;:ao, as pessoas ,singular~ real izam em dinheiro, pelo menos 25% do 

valor subscrito, podendo o restante ser realizado no prazo maximo de um ana, em 1 ' 

prestac;Oes mensais consecutivas. 

2. No acto da subscric;:ao, as pessoas colectivas realizam em dinhei ro, pelo meno3 __ 50% d~ 

-~3. 

valor subscrito, podendo o restante ser realizado no 

prestar;:6es mensais consecutivas. 

As entidades da Parte Publica realizam integralmente 

s~bscri~ao . 

prazo maximo de ~m ano, em 

o resp_ectivo capital no acto de ---
4. 0 capital subscrito pode ser realizado em dinheiro, bens ou direitqtt. trabalho au servi.;os. 

5. A subscric;:ao de titulos, a realizar em bens ou direitos, trabal~ ou servir;:os, obriga a que o 

valor seja previamente fixado e autorizados em assembleia de fundadores ou em assembleia 

geral, sob proposta da Direc;:ao. 

Artigo 8° 1 Subscrlc;lo de capital social no acto de a~rpissao 

1. No acto da admissao os membros de uma cooperativa estao sujeitos ao disposto nos artigos 

r a 9° . 

./ 

Artigo 9° 1 Transmissao dos titulos de capital de pessoas colectlvas 

1. Os trtulos de capital de pessdas colectivas podem ser alienados livremente, mediante 
. '1. 

autorizac;ao da Direcc;ao, desde que o adquirente reuna as condir;:oes de admissao exigidas . ... 
2. A transmissao opera-seJ par endosso do titulo a transmitir, assinado pelo transmitente e 

averbamento no livro)de registo, assinado par dais membros da Di recc;ao. 

Artigo 10° 1 Tran~mjssao dos titulos de capital de pessoas slngulares 

1. Os titulp~ d~ capital de pessoas singulares sao transmissfveis par aetas inter vivos au mortis 

caus~ mediante autorizas;ao da Direcc;ao, sob condic;ao de o adquirente ou o sucessor ja ser 

cooperador ou, reunindo as condic;Oes exigidas, solicitar a sua admissao. 

2. A transmissao inter vivos opera-se par endosso do titulo a transm iti r, assinado pelo 

transmitente, pelo adquirente e por quem obrigar a cooperativa, sendo averbada no livro de 

O registo, de acordo com n.0 2 do artigo anterior. 

~ 3. A transmissao mortis causa opera-se por apresentac;:ao do documento comprovativo da 

qualidade de herdeiro au de legatario e e averbada, em nome do titular, no livro de registo e 

nos trtu los, que deverao ser assinados por quem obriga a cooperativa e pelo herdeiro ou 

legatario. 
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4. Nflo podendo operar-se a transmissao mortis causa, os sucessores tem direito a receber o 

montante dos titulos do autor da sucessao, segundo o valor nominal. corrigido em func;ao da 

quota-parte dos excedentes ou dos prejufzos e das reserves nao obrigat6rias. 

Artlgo 11° 1 Aqulsl~ao de titulos do proprio capital 

1. As cooperatives s6 podem adquirir tftulos representatives do proprio cap ital , a titulo gratuito. 

Artlgo 12° I J6ia 

1. Gada cooperador na admissao devera realizar um 

Assembleia genal, e liquidada no acto da subscriyao. 

j6ia de admissao, determlnada em 

Artigo 13° 1 Titulos de investimento 
• 1. A cooperativa pode em itir tftulos de investimento, mediante deliber,ac;:ao da assembleia geral 

que fixara com que objectives e em que condic;:6es a Direc;:a_o. podera uti lizar o respective 

produto. 

CAPrTULO IV 

Membros~ .. 

Artlgo 14° 1 Membros 
/ 

1. Os membros da cooperativa sao efec,vvos e honorario. 

2. Sao membros efectivos, alem ~L9s membros tundad.Q.[es, quaisquer pessoas colectivas de 

direito publico ou privado, ou.~~m fins lucrativos, cooperativas e pessoas singulares, utentes 

dos bens e serviyOS produ~j"dos que como tal foram admitidos. 

3. Sao membros honorarf6s todas as entidades publicas ou privadas, pessoas colectivas ou 

singulares a quem a Assembleia-geral conferir tal qualidade, sob proposta da Dl recc;ao. 

Artlgo 15° 1 Admissa~ de membros efectivos 

0 

.. 
1. A admissao como membro da cooperativa efectua-se mediante a apresentac;:ao a Direcc;:ao 

~ 

0 

da respectiva proposta, onde conste: 

' a. 
b. 

c. 

d. 

a identificac;ao do respective membra; 

a natureza jurfdica, no caso de se tratar de pessoa colectiva ; 

a indicac;ao dos tftulos de capital a subscrever: 

os bens patrimoniais que porventura deseje afectar e o titulo dessa afectac;ao. 

2. No caso de pessoa colectiva, a proposta referida no numero anterior deve ser acompanhada 

de autorizac;ao a adesao emitida pela entidade ou 6rgao competente. 

3. Nao sera admitida, como membra, qualquer pessoa singular ou colectiva cujo objecto seja 

concorrencial com o da Cooperative. 
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4. A deliberac;ao da Dire9ao sabre a admissao e susceptrvel de recurso para a primeira 

assembleia geral subsequente. 

5. Tern legitimidade para recorrer os membros da cooperativa e o candidate, podendo este 

assistir a essa assembleia geral e participar na discussao deste ponto da ordem de 

trabalhos, sem direito a voto. 

Artlgo 16° 1 Dlreltos e Deveres dos membros efectivos 

1. Sem prejufzo dos consagrados na Lei, nos estatutos e regulamentos internos as diryitos e 

deveres dos membros efectivos: 
. } 

a. Tomar parte na assembleia geral, apresentando propostas, discutinog e votando os 

pontos constantes da ordem de trabalhos; 

b. Eleger e ser eleitos para os 6rgaos da cooperative; 

C. 

d. 

e. 

f . 

g. 

h. 

i. 

Requerer informa90es aos 6rgaos competentes da COOPE\'}ti~a e examinar a escrita 

e as contas da cooperativa, nos perfodos e condir;oes {ixadas pela direcc;ao; 

' Recorrer das deliberar;oes da Direcr;ao para a Assembleia-Geral; 

Requerer a convocar;ao da assembleia geral no~ termos dos presentes estatutos e. 

quando esta nao for convocada, requerer a convocar;ao judicial; -
Solicitar a sua demissao au exonerac;ao nos termos legais; 

Os membros colectivos tern direito i:i designar os seus representantes nos 6rgaos 

para que forem eleitos, nos termos dos presentes estatutos: 

Participar, em geral, nas aotividades da cooperative e prestar o trabalho ou servlr;o 

que lhes competir: 
i 

Efectuar os pagamentos previstos no presente estatuto e nos regulamentos internos. 

(" 
Artigo 17° 1 Direitos dos mem§ros honorarios 

1. Os membros hono(a"rlos nao participam no capital social, mas tern direito a participar na 
(-

assembleia-geral , "iem direito a voto, e sao isentos da responsabi lidade que o c6digo 

Cooperative afribui aos membros efectivos. 

2. Os membros honorarios nao podem ser eleitos para qualquer 6rgao social da Cooperativa. 

Artigo 18·0 1 Demissao dos Membros Efectivos 

1t Os membros efectivos, que nao sejam parte publica, podem solicitar, por meio de carta 

u registada com aviso de recer;ao, a sua demissao no tim do exercfcio social, com pre-aviso 

de 60 dias, sem prejufzo das suas responsabilidades pelo cumprimento das obriga90es 

assumidas como membra. 

2. Aos membros que se demitirem sera restituldo, no prazo maximo de cinco anos, uma 

importancia de montante igual ao valor nominal dos trtulos de capital , corrigido em fun c;ao da 

quota parte de excedentes e dos prejufzos. 
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3. 0 valor nominal referido no numero anterior sera acrescido dos juros a que tiver direito 

relativamente ao ultimo exercicio social, da quota-parte dos excedentes e reservas nao 

obrigat6rias repartfveis, na proporc;:ao da sua participac;:ao, ou reduzido, se for caso disso, na 

proporc;:ao das perdas acusadas no balanr;o do exercicio no decurso do qual surgiu o direito 

ao reembolso . 

4. Aos membros que se demitirem serao ainda restituldos , se o titu lo de afectac;:ao o consentir, 
( 

OS bens patrimoniais que afectaram a Cooperativa e que existiram a data de demissao . 
.J 

5. 0 prazo referido no numero dois podera ser prorrogado ate ao dobra, caso o m?ntante a 

restituir seja superior a 10% do capital social. ( 

6. 0 prazo maximo de um ano e iniciado a partir da data da prOxima assemble.i)l-geral para a 

aprovac;:ao de contas, na qual se fixara se a restituic;:ao se faz de urna sO vez ou em 

prestac;:oes consoante as disponibilidades da Cooperativa. 

Artigo 19° Responsabilidade dos cooperadores 

1. A responsabilidade dos cooperadores e limitada ao montanfe do capital social subscrito . 

v 
Artigo 20° 1 Exonera.;ao da Parte Publica 

1. A parte publica s6 podera exonera-se nas condic;:'Oes mencionadas na decisao administrativa 
r 

que tenha sido tomada para a constituic;:ao da Gboperativa. 

2. Para o cumprimento do n.0 1 do presente .artigo esta dever ser comunicada a Assembleia

Geral da Cooperativa com a antecedimcla mfnima de 180 dias. 
. -

3. E nula a dellberac;:ao da Assembleia-geral que delibere a exclusao da parte publica em 

desconformidade com a decisao.~dministrativa a que se refere o numero anterior. 

4. No caso de exonerac;:ao q't_parte publica, podera ocorrer a transformac;:ao da Cooperativa, 

por deliberar;ao da Asselnbleia-Geral, nos termos previstos no C6digo Cooperative. ,. 

Artigo 21° 1 Exclusao do~Membros Efectivos 
~ 

1. Os membros ~efectivos, que nao sejam parte publica, podem ser exclu fdos por deliberac;:ao 

da assembleia geral , nos termos do disposto no C6digo Cooperative. 

2. A exclusao tera de ser fundada em violac;:ao grave e culposa do C6digo Cooperative, da 

legislac;:ao complementar aplicavel ao respective ramo do sector cooperative, dos estatutos 

da cooperative ou dos seus regulamentos internos. 

3. A exclusao tera de ser precedida de processo escrito, do qual constem a indicar;ao das 

infraci(Oes, a sua qualificar;ao, a prova produzida, a defesa do arguido e a proposta de 

aplicar;ao da medida de exclusao. 

4. 0 processo previsto no numero anterior nao se aplica quando a causa de exclusao consista 

no atraso de pagamento de encargos, tal como estiver fixado nos estatutos, sendo, porem, 

obrigat6rio o aviso previo, a enviar para o domicflio do infractor, sob registo, com indicac;:ao 
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do periodo em que podera regularizar a sua situac;:ao. 

5. E insuprfvel a nulidade resultante : 

a. Da falta de audi~ncia do arguido; 

b. Da insuficiente individualizar;ao das infracr;Oes imputadas ao arguido; 

c. Da falta de referencia aos preceitos legais, estatutarios ou regulamentares, violados; 

d. Da omissao de quaisquer diligencias essenciais para a descoberta da verdade. 

6. A proposta de exclusao a exarar no processo sera fundamentada e notificada por escrito ao 

argu ido, com uma anteced~ncia de, pelo menos, sete dias, em relac;:ao a data da assJr:ribleia 

geral que sobre ela deliberara. 

7. A exclusao deve ser deliberada no prazo maximo de um ano a partir da data _em que algum 

dos membros da Direcc;:ao tomou conhecimento do facto que a permite. , 

8. Da deliberac;:ao da assembleia geral que decidir a exclusao cabe s,empre recurso para os 

tribunals . 

9. Aos membros exclufdos aplica-se o disposto no art 18. do~,._presentes estatutos, no que 
_, 

respeita a restitu lr;ao dos trtulos de capital e dos bens patrimoniais. 

Artigo 22° I Outras San9oes 

1. Sem prejuizo de outras, que se encontrem previst-as nos estatutos, no c6digo cooperative ou 

nos regulamentos internos, podem ser aplicadas aos cooperadores as seguintes sanr;Oes: 

a. Repreensao registada; 

b. Multa; 

""' c. Suspensao tempon1ria de direitos: 

d. Perda de mandata. ( 

2. A aplicar;ao de qualquer s~psao sera sempre precedida de processo, nos termos do disposto 

no artigo anterior. 

3. A aplicar;ao das s~nr;o'~s referidas nas alfneas a), b) e c) do n° 1 compete a Direcc;:ao, com 

admissibilidade de recurso para a assembleia geral, a qual compete deliberar quanto a 
perda de mandata. 

Artigo 23° I Caducidade do vinculo 
J 

1. Petdem a qualldade de associados os membros da cooperative que deixem de preencher os 

requisites exigidos para a sua admissao nos termos do artigo 15° na parte que e apliciwel. 

CAPiTULO V 

6rgiios Socials 

SecQao I - Principios Gerais 
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Artigo 24° 1 6rgAos Socials 

1. Sao 6rgAos das cooperatives: 

a. A Assembleia Geral; 

b. A Direcc;ao; 

c. o Conselho Fiscal. 

2. Poderao ser criadas pela Assembleia-Geral na dependemcia da Direcc;ao, comissoes 

especiais, de durac;ao limitada, destinadas ao desempenho de tarefas determinadas. 

3. A fim de apolar e assistir a Direcc;ao constituir-se-a ainda um Conselho Consultivo, que 

funcionara na sua dependt!lncia directa, com mandatos de tres anos, e cujos membros sao 

designados pela Assembleia geral sob proposta da Direcc;ao. 

Artigo 25° 1 Dura~ao dos Mandatos 

1. 0 mandato dos titulares da Mesa da Assembleia-geral , da direcc;M e do conselho fiscal e de 

trt!ls enos, sem prejulzo da possibilidade da sua renovac;ao pela Assembleia-geral ou da livre 

substituic;ao, pela parte publica, dos seus representantes, apllcando-se, neste ultimo caso, o 

que estiver regulado para os gestores publicos. (' 

0 
Artlgo 26° 1 Eleif;tio dos membros dos 6rgaos socials 

1. Os membros dos 6rgaos socials sao eleitos .,a,Assembleia-Geral, de entre os cooperadores, 

por um periodo de tres anos, sendo permitida a reeleic;ao , que se encontrem no plena gozo 

dos seus direitos, por malaria simples pe votos, em escrutfnio secreta, de entre as llstas que 

satisfac;am os seguintes requisitos: 

a) Sejam remetidas ao presidente da mesa da assembleia geral com a antecedemcia 

m lnima de 15 dias em relac;ao a data da assem bleia-geral. 

b) Gada cooperador s6 podera pertencer a uma lista de candidates e nesta nao pode 
I 

constar o s_~u cOnjuge, ou pessoa que com este viva em uniao de facto. 

c) As listas deverM, obrigatoriamente, indicar a distribuic;ao dos cargos dos candldatos. 

d) Em caso de vacatura do cargo, o cooperador designado para o preencher apenas 

completara o mandata. 

2. 0 Estado ou outras pessoas coletivas de direito publico participam nos 6rgaos das 

cooperatives de interesse publico na proporc;ao do respetlvo capital. 

Artlgo 27° I Perda de Mandato 

1. Sao causa de perda de mandata dos membros dos 6rgaos das cooperatives: 

a) A declarac;ao de falencia dolosa; 

b) A condenac;ao par crimes contra o sector publico ou contra o sector cooperativo e 

social. designadamente pela apropriac;ao de bens do sector cooperativo e social e 

por admlnistrac;ao danosa em unidade econ6mica nele integrada. 
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Artlgo 28° 1 lncompatibilidades 

1. Nenhum membra pede ser simultaneamente membro da mesa da assembleia geral , da 

Direc;:ao, do conselho fiscal ou dos outros 6rgaos electives estatutariamente previstos. 

2. Nao podem ser eleitos para o mesmo 6rgao social de cooperatives com mais de 20 

membros ou ser simultaneamente membros da Direc;:ao e do conselho fiscal, os cOnjuges e 

as pessoas que vivam em uniao de facto. 

Artigo 29° 1 Funclonamento dos 6rgios 

1. Em todos os 6rgaos da cooperative, o respective presidente ten~ veto de qualidade. 

2. Nenhum 6rgao da cooperative , a excepc;:ao da assembleia geral , pede funcionar sem que 

estejam preenchidos, pelo menos, metade dos seus lugares, devendo proceder-se, no case 

contrario e no prazo maximo de um m~s . ao preenchimento das yagas verificadas, sem 

prejuizo de estas serem ocupadas par membros suplentes, sempre que os mesmos estejam 

previstos nos estatutos. 

3. As deliberac;:oes dos 6rgaos electives da cooperative sao tomadas por maioria simples com a ,.. 
./) 

presenc;:a de mais de metade dos seus membros efectivos. 

4. As votac;:oes respeitantes a eleic;:oes dos 6rgaos da cooperative ou a assuntos de incid~ncia 

pessoal dos cooperadores realizar-se-ao por escrutinio secreta. 

5. Sera sempre lavrada acta das reuniOes de qualquer 6rgao das cooperatives, a qual e 
obrigatoriamente assinada por quem exercer as func;:oes de presidente. 

6. Das deliberac;:oes da assembleia geral cabe recurso para os tribunais. 

Sec~lo II - Assembleia Geral 

Artigo 30° 1 Deflnl~io e Constltul~tAo da Mesa 

1. A assembleia geral e o 6rgao supremo da cooperative, sendo as suas deliberac;:Oes, tomadas 

nos termos le~ais e estatutariOS, Obrigat6rias para OS restantes 6rgaos da cooperative e para 

todos os seus membros. 
" 2. Participam na assembleia geral todos os membros no pleno gozo dos seus direitos. 

3. A mesa da assembleia geral e constituida por um presidents, por um vice-presidente, e por 

um secretario, eleitos em assembleia-geral. 

4. Ao presidente incumbe: 

a. Convocar a assembleia geral; 

b. Presidir a assembleia geral e dirigir os trabalhos; 

c. Verificar as condic;:oes de elegibilidade dos candidates aos 6rgaos da cooperative; 

d. Conferir posse aos cooperadores eleitos para os 6rgaos da cooperative. 

5. Nas suas faltas e impedimentos, o presidente e substitufdo pelo vice-presidente. 

6. Na falta de qualquer dos membros da mesa da assembleia geral , competira a esta eleger os 
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respectivos substitutes, de entre os cooperadores presentes, os quais cessarao as suas 

fun90es no termo da reuniao. 

Artlgo 31 o 1 Sessoes ordinarias e extraordinarias da assemblela geral 

1. A assembleia geral reunira em sessOes ordinaries e extraordinarias. 

2. A assembleia geral ordinaria reunira obrlgatoriamente duas vezes em cada ano, uma ate 31 

de Mar9o, para aprecia9ao e votayao do relat6rio de gest~o e as contas do exerclcio, !iem 

como o parecer do conselho fiscal, e outre ate 31 de Dezembro, para aprecia9~0 e vol a9ao 

do or9amento e do plano de atividades para o exercicio seguinte. 

3. A assembleia geral extraordinaria reunira , quando convocada pelo seu presidente , por sua 

iniciativa, a pedido da Dire9ao ou do conselho fiscal. ou a requerimento de, pelo menos, 

cinco por cento dos membros da cooperative , num minimo de quatro. 

Artlgo 32° 1Convocat6ria da assembleia geral 

1. A assembleia geral e convocada pelo presidente da mesa com pelo menos quinze dias de ..... , 
antecedencia. 

2. A Assembleia Geral e convocada por meio de aviso postal ou correio electronico, expedido 

para cada um dos membros, onde constara a data. hora e local de reallza9ao da sessao, 

bem como, a ordem de trabalhos. 

3. A convocat6ria sera sempre afixada nos locals em que a cooperative tenha a sua sede ou 

outras formas de representa9ao social. 

4. A convocat6ria da assembleia geral extraordinarla deve ser feita no prazo de quinze dies 

ap6s o pedido ou requerimento, previstos no no 4 do artigo 31°, devendo a reuniao realizar

se no prazo maximo de trinta dias, contados da data da recep9ao do pedido ou 

requerimento . 

Artigo 33° 1 Qu6rum 0 

1. A assembleia geral reunira a hora marcada na convocat6ria. se estiver presente mais de 

metade dos cooperadores e que representam mais de metade do capital social no minimo de 

dois membros com direito de vote , ou seus representantes devidamente credenciados. 

2. Se, a hora marcada para a reunieo, nao se verificar o numero de presen9as previsto no 

numero anterior, a assembleia reunira, com qualquer numero de cooperadores, uma hera 

depols. 

3. No caso de a convocayao da assembleia geral ser feita em sessao extraordinaria e a 

requerimento dos cooperadores, a reuniao s6 se efectuara se nela estiverem presentes, pelo 

menos. tr~s quartos dos requerentes. 

Artlgo 34° 1 Competencia da assembleia geral 
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1. E da competencia exclusiva da assembleia geral: 

a. Eleger e destituir os membros dos 6rgaos da cooperativa; 

b. Apreciar e votar anualmente, ate 31 de Marc;;o, o relat6rio de gestae e as contas do 

exercicio, bem como o parecer do conselho fiscal ; 

c. Apreciar a certificar;ao legal de contas, quando a houver; 

d. Apreciar e votar, ate 31 de Dezembro, o on;amento e o plano de actividades para ~ 

exercicio seguinte; 

e. Fixar as taxas dos juros a pagar aos membros da cooperativa; 

f . Aprovar a forma de distribuic;ao dos excedentes; 

g. Alterar os estatutos, bem como aprovar e alterar os regulamentos internes; 

h. Aprovar a fusao e a cisao da cooperative: 

i. Aprovar a dissoluyao voluntaria da cooperativa e a sua tranformar;ao em Cooperativa 

Base estatutariamente prevista, no caso de exonerar;ao da parte publica: 

j. Aprovar a filia9ao da cooperativa em unioes, federac;;oes e' confederac;;Oes; 

k. Deliberar sabre a exclusao de membros e sabre a perda de mandato dos 6rgaos 

socials, e ainda funcionar como instancia de recdrso, quer quanta a admissao ou 

recusa de novas membros, quer em relac;;ao as sanc;;oes aplicadas pela Direr;ao; 

I. Fixar a remunerac;ao dos membros dos 61'gaos sociais da cooperativa, quando os 

estatutos o nao impedirem: 

m. Decidir do exerclcio do direito da- acc;ao civil ou penal, nos termos do artigo 68° do 

C6digo Cooperative; 

n. Criar e extingu ir secr;Oes, so__b proposta da Direc;ao. 

o. Criar e extinguir as coro'issoes e conselho previsto no n.0 2 e n.0 3 do artigo n.0 24, do 

presente estatuto. 

p. Apreciar os recursos das decis6es da Direcyao relativamente a sanc;;oes aplicadas, 

sem prejufzo cfo recursos aos tribunals. 

Artigo 35° 1 DeliberttQ6es 

1. Sao nula~ todas as delibera96es tomadas sabre materias que nao constem da ordem de 

traballi<i>s fixada na convocat6ria, salvo se, estando presentes ou representados 

deJ"iaamente todos os membros da cooperativa, no pleno gozo dos seus direitos, 

'koncordarem, por unanimidade, com a respectiva inclusao, ou se incidir sobre a materia 

constante do no 1 do artigo 68° do C6digo Cooperative, de acordo com o estabelecido no no 

3 do mesmo artigo. 

Artlgo 36° I VotaQao 

1. As vota96es para a elei9ao da Mesa da Assembleia-geral , da Direcc;ao e do Conselho Fiscal 

e as respeitantes a assuntos de incidemcia pessoal dos membros sao realizadas por 
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escrutrnio secreto. 

2. 0 numero de votos dos membros efectivos da Cooperative na Assembleia-Geral e 
proporcional ao capital social que cada membro det~m. 

3. Nenhum membra podera votar em materia de conflito de interesses quer directo, quer 

indirecto. com a Cooperative. 

4. No caso de aprovac;ao de dissoluc;ao voluntaria da Cooperativa, a dissoluc;ao nao tera Iugar 

se, pelo menos, cinco membros se declararem dispostos a assegurar a permanencia da 

cooperativa, qualquer que seja o numero de votos contra. 

Artigo 37° 1 Voto por correspondencia 

1. E admitido o voto por correspond~ncia , sob a condic;:ao de o seu sentido ser expressamente 

indlcado em relac;ao ao ponto ou pontos da ordem de trabalhos e de a assinatura do 

cooperador ser reconhecida nos termos legals. 

Artigo 38° 1 Voto por representa.;Ao 

1. E admitido o voto por representac;ao, devendo o ma~dato. apenas atribuivel a outro 

cooperador ou a familiar maior do mandante que com ele coabite, constar de documento 

escrito dirigido ao presidente da mesa da assembleia geral, com a assinatura do mandante 

reconhecida nos termos legals. 

2. Cada cooperador s6 podera representar um outro membra da cooperative. 

Sec~ao Ill - Dire.;ao 

Artigo 39° 1 Deflni.;Ao e Compo$ic.tAo da Direc;ao 

1. A Direcc;:ao e o 6rgao de administrac;ao e representac;ao da Cooperative e e composta por 

tr~s membros efectivos, sendo um Presldente, Vice-Presidents e um Tesoureiro. 

2. 0 presidents pode-delegar as sues competemcias no vice-presidente, o qual o substituira nas 

suas faltas ~ jmpedimentos. 

3. Os membros da Direcc;:ao representantes de pessoas colectivas publicas sao designados 

nos ter'mos da allnea c) do numero 2 do artigo 8 do decreta-Lei n. 0 31/84, de 21 de Janeiro . .. 
4. A Cooperative obrigada comas assinaturas conjuntas do presidents e de um outro membro 

da Direcc;:ao, salvo quando aos actos de mero expediente em que basta a assinatura do 

presidente. 

~ Artlgo 40° 1 Competencia da Direcao 

1. A Direc;:ao compete desenvolver as atribuic;Oes consignadas no C6dlgo Cooperative, 

designadamente: 

a. Elaborar anualmente e submeter ao parecer do conselho fiscal e a apreciac;ao e 
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aprovac;fw da assembleia geral o relat6rio de gestao e as contas do exercfcio, bern 

como o plano de actividades e o orcamento para o ano seguinte; 

b. Executar o plano de actividades anual ; 

c . Atender as solicitac;Oes do conselho fiscal e do revisor oficial de contas ou da 

sociedade de revisores oficiais de contas nas materias da compett!lncia destes: 

d. Deliberar sabre a admissc!lo de novas membros e sabre a aplica~ao de sanc;Oes 

previstas no C6digo Cooperative, na legislacao complementar aplicavel nos 

presentes estatutos, dentro dos limites da sua compettlncia ; 

e. Velar pelo respeito da lei , dos estatutos, dos regulamentos internos e das 

deliberac;oes dos 6rgaos da cooperative ; 

f. Contratar e gerir o pessoal necessaria as actividades da cooperativa ; 

g. Nomear um director executive, Gerente e Mandataries e col]ferir mandatos para 

certos e determinados actos compreendidos na esfera das suas atribuic;oes; 

h. Representar a cooperative em juizo e fora dele; 

i. Escriturar os livros, nos termos da lei ; 

j . Praticar os actos necessaries a defesa dos interesses da cooperative e dos 

cooperadores, bern como a salvaguarda do( princlpios cooperatives, em tudo o que 

se nao insira na competGncia de outros 6r~aos; 

k. Arrendar e/ou protocolar propriedades necessarias a instala~ao da sua sede, 

armazens, depositos e outras instalacOes necessarias a atividade da Cooperative, 

adquirir todo o material e meios necessaries ao funcionamento da Cooperative; 

I. Praticar todos e quaisquer atos na defesa de interesses da Cooperative e dos seus 

cooperadores e na salvaguarda dos princlpios cooperatives, em tudo o que nao se 

insira na competGncia dos outros 6rgaos. 

Artlgo 41° 1 Reunioes da Direc;ao 

1. A Direc;ao reunira ordinariamente pelo menos uma vez por mes, convocada pelo presidente. 

2. A Direc;ao reunira extraordinariamente sempre que o presidente a convoque, por sua 

iniciativa bu a pedido da maioria dos seus membros efectivos. 

3. A Dire~ao s6 podera tomar deliberac;oes com a presenc;a de mais de metade dos seus 

membros efectivos. 

4. Sera lavrada ata de cada sessao, na qual se identificara os diretores presentes e as 

deliberacOes tomadas, sendo assinada pelos diretores presentes a sessao. 

~ Artigo 42° 1 Forma de obrlgar a cooperativa 

1. A cooperative fica obrigada com as assinaturas conjuntas de dois membros da Direc;ao, 

sendo uma delas de entre o presidente ou de tesoureiro. 

2. Nos actos de mero expediente, assinatura de urn dos membros e suficiente. 
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Artigo 43° 1 Poderes de representac;Ao e gestao 

1. A Dire<;:ao pode delegar poderes de representa<;:ao e administra<;:ao para a pratica de certos 

aetas ou de certas categorias de aetas, em qualquer dos seus membros, em gerentes ou 

noutros mandataries. 

Secc;io IV - Conselho fiscal 

Artigo 44° 1 Definic;iio e Composlc;iio do Conselho fiscal 

1. 0 conselho fiscal e o 6rgao de controlo e fiscaliza<;:ao da Cooperativa e e constituldo por trAs 

membros, sendo um presidente e dois vogais; 

2. 0 conselho fiscal pode ser assessorado por um revisor oficial de contas ou par uma 

sociedade de revisores oficiais de contas. 

Artigo 45° 1 Competincla 

1. Ao conselho fiscal compete: 

a. Convocar a assembleia-geral quando o Presidente na Mesa nao o fa<;:a; 

b. Examinar, sempre que o julgue convenlente, a escrita e toda a documenta<;:ao da 

cooperative: 

c. Verificar, quando o entenda como necessaria, o saldo de caixa e a exist~ncia de 

tltulos e valores de qualquer especie, o que tara constar das respectivas aetas: 

d. Elaborar relat6rio sabre a ac<;:ao fiscalizadora exercida durante o ano e emitir parecer 

sobre o relat6rio de gestao e as contas do exercfcio, o plano de actividades e o 

orc;:amento para o ano seguinte; 

e. Requerer a convoca<;:ao extraordlnarla da assembleia geral, nos termos do no 4 do 

artigo 31°: 

f . Verificaro cumprimento dos estatutos e da lei. 

Artigo 46° 1 ReuniOes 

1. 0 conselho fiscal reunira ordinariamente, pelo menos, uma vez par trimestre, quando o 
'-

presidente o convocar. 

2. 0 conselho fiscal reunira extraordinariamente sempre que o presidente o convocar, par sua 

iniciativa ou a pedido da maioria dos seus membros efectivos. 

3. Os membros do conselho fiscal podem assistir, por direito proprio , as reuniOes da Dire<;:ao. 

4. Sera lavrada ata de cada sessao, na qual se identificara os membros presentes e as 

delibera<;:oes tomadas, sendo assinada pelos presentes a sessao. 

Artigo 47° 1 Qu6rum 
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1. 0 conselho fiscal s6 podera tomar deliberat;:oes com a presen9a de mais de metade dos 

seus membros efectivos. 

Secc;ao V - Da responsabilidade dos 6rgaos das cooperatlvas 

Artigo 48° 1 Prolb i~Oes impostas aos dlrectores, aos gerentes e outros mandatlerlos e ao's 

membros do conselho fiscal 

1. Os directores, os gerentes e outros mandataries, bem como os membros do conselho fiscal, 

nao podem negociar por conta pr6pria, directamente ou par interposta pessoa, com a 

cooperative, nem exercer pessoalmente actividade concorrente com a desta, salvo neste 

ultimo caso, mediante autorizat;:ao da assembleia geral. 

Artlgo 49° 1 Responsabilidade dos dlrectores, dos gerentes e outros mandataries 

1. Os membros efetivos da Diret;:ao, os gerentes e os mandatarios sao responsaveis civil e 

criminalmente perante a Cooperative e terceiros nos )ermos do artigo 65° do C6digo 

Cooperative. 

Artlgo 50° 1 Responsabilldade dos membros do conselho fiscal 

1. Os membros do conselho fiscal sao responsaveis perante a cooperative, nos termos do 

disposto no artigo 65° do C6digo Cooperative, sempre que se nao tenham oposto 

oportunamente aos aetas dos directores e dos gerentes previstos no mesmo artigo, salvo o 

disposto no artigo 67° do C6digo Cooperative. 

Artlgo 51 o llsenc;ao de responsabilidade 

1. Os membros efetivos da Dire980 ou do conselho fiscal, os gerentes e outros mandataries 

estao isentos de responsabilidades nas situat;:oes previstas no artigo 67° do C6digo 

Cooperative. 

Artigo 52° 1 Direito de ac~;ao contra dlrectores, gerentes e outros mandataries e membros do 

conselho fiscal 

0 

1. 0 exercfcio, em nome da cooperative , do direito de ac9ao civil ou penal contra directores, 

gerentes, outros mandataries e membros do conselho fiscal deve ser aprovado em 

assembleia geral. 

2. A cooperative sera representada na ac<;ao pela Direr;:ao ou pelos cooperadores que para 

esse feito forem eleitos pela assembleia geral. 

3. A delibera<;ao da assembleia geral pode ser tomada na sessao convocada para aprecia<;ao 

do relat6rio de gestao e contas do exercicio, mesmo que a respective proposta nao conste 

da ordem de trabalhos. 
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CAPiTULO VI 

Receitas, Reservas e distribuic;ao de excedentes 

Artigo 53° 1 Receltas 0 
1. Constituem receitas da Cooperativa: 

a. Os fundos provenientes de comparticipac;:oes, dotac;:oes, transferencias e subsidios 

provenientes de quaisquer entidades publicas ou privadas; v 
b. Verbas resultantes da sua actividade de presta9ao de servic;:os: 

c. Donativos e outros fundos de natureza gratuita que lhe sejam atribufdos: 

d. 0 produto das coimas aplicadas no ambito dos processos de contra-ordenac;ao, 

conforme estabelecido no artigo 93. 0 do C6digo Cooperativ~ ; 

e. Outras. 

Artlgo 54° I Reserva legal 

1. E obrigat6ria a constituic;:ao de uma reserva legal destmada a cobrir eventuais perdas de 

exercicio. 

2. Revertem para esta reserva: 

a. Os excedentes anuais llquidos, numa percentagem de 15%: 

b. eo valor das j6 ias, nos termos pre~i'sto no art n.0 69 do C6digo Cooperative. 
t I 

3. Estas revers6es deixarao de ser obrigat6rias desde que a reserva atinja um montante igual 

ao maximo do capital social atingido,pela cooperativa. 

4. Se os prejulzos do exercfcio fnrem superiores ao montante da reserva legal, a diferenc;a 

podera, por deliberac;aq da assembleia geral, ser exig ida aos cooperadores, 

proporcionalmente as operac;Oes realizadas por cada urn deles, sendo a reserva legal 

reconstitufda ate ao-nivel anterior em que se encontrava. 

(; 

Artigo 55° 1 Resei'V1! para educac;ao e formac;ao cooperatlvas 

0 

1. E obrigatoria a constituic;ao de uma reserve para a educac;:ao cooperative e a formac;ao 

cu ltur~l 'e tecnica dos cooperadores, dos trabalhadores da cooperativa e da comunidade. 
' 2. Rlavertem para esta reserva, na forma constante no no 2 do artigo anterior: 

0 
a. A parte da j6ia que nao for afecta a reserve legal; 

b. A parte dos excedentes anuais lfquidos provenientes das operac;:oes com os 

cooperadores que for estabelecida pela assembleia geral, numa percentagem que 

nao podera ser inferior a urn por cento; 

c. Os donativos e os subsidios que forem especialmente destinados a final idade da 

reserva; 

d. Os excedentes anuais lfquidos provenientes des operac;oes realizadas com terceiros 
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que n~o forem afectados a outras reservas. 

3. As formas de aplicac;;ao desta reserva ser~o determinadas pela assembleia geral. 

Artlgo 56° 1 Outras reservas 

1. Poderao ser constituidas outras reservas por deliberac;t.o da assembleia-geral, devendo ~ 

determiner o seu modo de formac;;ao, de aplicac;;ao e de liquidac;;ao. 

Artlgo 57° llnsusceptlbllldade de repartlc;io 

1. Todas as reserves obrigat6rias, bern como as que resultem de excedentes proven ientes de 

operac;;oes com terceiros, sao insusceptfveis de qualquer tipo de repartic;;ao entre os 

cooperadores. 

0 
Artlgo 58° I Aplicac;ao de excedentes 

1. A dlstribuic;;ao dos excedentes que restarem depois das reversoes para as diversas reserves, 

sera determinada em Assembleia-Geral , sob proposta da Drl-ecc;;ao. 

2. Os excedentes terao as seguintes aplicac;;oes: 

a. Para constituic;;ao da reserva legal reverterao quinze por cento ate completar o 

montante igual ao capital social da Cooperativa. 

b. Para constituic;;ao da reserva de educac;;ao e formac;ao cooperative a percentagem 

que a assembleia geral determiner nunca inferior a 1%. 

c. As percentagens que a assembleia geral fixar para as reserves facultativas. 

d. Uma percentagem nao superior a vinte por cento que a assembleia geral determiner 

depois de deduzidas as reserves atras referidas, para remunerac;;ao dos titulos de 

capital. 

e. 0 remanescente sera para suprimento das necessidades existentes na Cooperativa. 

CAPiTULO VII 

Da fusio e cisao das cooperatlvas 

Artlgo 59° 1 Fo'rmas de fusao e Cisao de cooperativas 

0 

1. A fus~o e cisao da Cooperativa obedecera aos disposto nos artigos 74°,75° e 76° do C6digo 

Cooperativo. 

0 
CAPITULO VIII 

Dissoluc;ao, liquldac;Ao e transformac;ao 

Artlgo 60° 1 Dissoluc;ao, liquidac;ao e transformac;ao 

1. A Dissoluc;;ao, liquida<;ao e transformac;ao da Cooperative obedecera aos disposto nos 
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artigos 77°, 78°, 79° e 80° do C6digo Cooperative. 

2. Alem dos casas previstos na Lei, a Cooperative dissolve-sa: 

a. Por deliberac;:ao da Assembleia-geral ; 

b. Pela fusao, por integrac;:ao ou incorporacao, com outra Cooperative de Interesse 

Publico: 

c. Pela cisao integral da qual resulte a transformac;:ao desta Cooperativa noutras 

Cooperatives de Interesse Publico; 

d. Por decisao judicial que declare a Cooperative de impossibilidade de cumprir as suas 

obrigac;oes. 

CAPiTULO IX 

Legisla~ao e Foro 0 

Artlgo 61° 1 Leglsla~Ao 

1. Em tudo o que nao estiver previsto neste estatuto aplicar-se-a o disposto no C6digo 

Cooperative e demais legislac;ao regulamentes aplicaveist 

Artigo 62° 1 Foro 

1. E escolhido o foro da comarca de Ponte de Lima para todas as questOes a dirimir entre os 

membros da Cooperative ou entre aquela relativamente aos seus membros. 

Artlgo 63° I DisposiQoes Finais - Altera~io dos Estatutos 

1. Os presentes estatutos s6 podem ser alterados nos termos da Lei , em Assembleia-geral 

extraordinaria convocada para o efeito. 

2. A convocat6ria da Assembleia-geral extraordinaria sera acompanhada do texto das 

alterac;:oes propostas, 

0 
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Proposta 

Conslderando a i nforma~ao prestada pela t ecnica do Gabinete Florestal no 

seguimento do convite apresentado pela AFL para lntegra~ao da Regie Cooperativa 

Florestal e Social do Lima; 

Conslderando que a cooperativa a constltuir e de interesse publico, de 

responsabilidade limitada "regie cooperativa" multissectorlal, com sec~ao florestal e 

sec~ao social; 

Considerando que o objetivo da sua constitui~ao e a promo~ao e valoriza~ao 

dos produtos e servi~os florestals e a organiza~ao da produ~ao atraves da promo~ao e 

comercializa~ao adaptada as exigencias de mercado, nomeadamente a concentrac;ao 

da produ~ao dos produtos e servi~os florestais; 

Considerando que na sec~ao social se pretende promover a inclusao social, a 

nao discrimina~ao e a promo~ao da igualdade de oportunidades e empreendedorismo 

social do setor agro-florestal nos meios rurais; 

PROPONHO que a Camara Municipal delibere: 

- participar como membro fundador na constituiyao de uma Cooperativa de 

Interesse Publico de Responsabilidade Umitada, bem como a identifica~ao do 

representante legal com poderes para praticar todos os atos necessaries a constituic;ao 

da cooperativa e representac;ao futura na mesma; 

- subscrever como entrada de capital cem tftulos para a secc;ao florestal e cem 

tftulos para a sec~ao social, num total de duzentos titulos a 5,00 euros cada, o que 

perfaz o valor de 1.000,00 euros, 

- solicitar a Assembleia Municipal autorizac;ao para a Camara Municipal 

participar como membro fundador da Cooperativa de Interesse Publico de 

Responsabilidade Limitada. 

Ponte de Lima, 21 de Maio de 2014, 

o Presidente da Camara Municipal, 

\-=t- : 
-~d -~=-- -~ 

(Eng.2 Victor Manuel Alves Mendes) 
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DESPAC1?: 
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Assunto: Integra~~· da Regie Cooperativa -'~ ~ / V --L.---J·, 
Florestal e Social do Lima ~ C'----..- _____.._ c::... c::::::::::.... , ,.. __ \·11--... 

·' 

Dr.8 Sofia 
.. " 

J 
I G . . , i-, 

De acordo com RJAEPL (Lei n.0 50/2012, de 31 de Agosto), os Municipios, independentemente 

respetiva tipologia, podem criar ou participar em cooperativas, mas, com a entrada em vi 

novo regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, apr 

73/2013, de 3 de setembro, no seu artigo 52.0 veio cstabelecer urn novo ... ce ceito de endividamento 

municipal, designado dfvida total de opera9?.>es on;:amentais, para o qual concorre tambem o 

endividamento das suas participadas, como eo caso da cooperativas, na propon;:ao da participayao 

do municipio no capital social ou estatutitrio. '/I 0 .. I " \_l_ ._.L ~ r:~ I.( 
j>a..JU rcJTl' ;><... J-~:.. ) ~ ~ 
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IN FORMACAO 

De: Susana Pereira 

Gablnete Tecnico Florestal 

Para: Sr. Vereador 

Eng.~ Vasco Ferraz 

lnforma~llo n.!! 13/2014 

13.03.2014 

Assunto: Convite para lntegra~ao da regie Cooperatlva 

Florestal e Social do Lima 

Senhor Vereador, 

Despacho: 

... 

_M_-"-~t~ 
..:.....~~,. 

De acordo com a informa~ao recebida a cooperativa a constitulr sera multlssectorial, com sec~ao florestal e sec~,-cw.-~.t'J'Cl,,!l 

que respeita ao sector florestal, os principals objectives sao a valoriza~ao dos produtos e servl 

produ~ao atraves da promo~ao e comerclaliza~ao adaptada as exigencias de m 

produ~ao dos produtos e servic;os florestais. Para atlnglr estes objectives a Cooperatlva Ira promover nas explora~<3es dos seus 

cooperadores, assim como em terrenos que possua ou que adquira as operac;oes de silvicultura, de exp l ora~ao florestal, de 

produc;ao e ds; exploracao de outros produtos florestais, apolar a cornerclallza)aO colocando estes produtos no mercado e 
....,.... 

prestar o apoio tecnico necessaria para melhorar a rentabilidade das explorac;oes dos dlversos cooperadores. Em resume a 

cooperatlva tera como objective apolar os produtores florestals na gestae da~ ~uas eropriedades e na comercial izaxao dos 

o.codutos nelas gerad.2l: 0 sector florestal tem inumeras potencialidades e muitos recursos que podem ser explorados sendo 

uma mals valla em termos econ6micos, socials e amblentais. A falta de conheciment o das populac;oes, aliada ao abandono das 

atlvldades rurais leva a um afastamento da floresta e ao consequente desaproveltamento destes recursos. Um dos principals 

produtos da floresta, o materiallenhoso, fonte de receita para muitas populac;oes, multas das vezes e desvalorizado, pela falta 

de organizac;ao e de regulament<~~ao do mercado. Outros prod utos, corno a resina, os frutos silvestres, nao s~o explorados pela 

falta de apolo na sua comerclallza~~o. Neste sentldo, a cria~ao de uma cooperatlva que promova a utilizac;ao de todos os 

recursos associados a floresta assim como a valorizac;ao dos produt os deste sector sera lmportante para a preserva~ao dos 

espa~os floresta is. No que respeita a secc;~o social, os objectives da cooperatlva a lnclusao social, a nao discrimina~ao (em todas 

as formas) e a promoc;ao da igualdade de oportunidades e empreendedorlsmo social do sector agro-florestal nos meios rurals. 

Para atingir os objectives as operac;oes que se propoe rea lizar silo a formac;l!io e lnforma~ao na aquisi ~ao de compet~ncias e a 

aprendizagem ao Iongo da vida para todas as areas da inclus11o social, da lgualdade de generos e da igualdade de 

oportunldades. 

A Considerac;ao Superior, 

A Tecnica do Gabinete Florestal 

Susana Pereira 

-....., 
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EXMO. SENHOR 

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 

DE LIMA .J. 0/ ~_,J,; ft' ( 4 
PRA~ DA REPUBUCA .~ ..... _j· L------y 

4990 062 PONTE DE LIMA 

L 

Ponte de Lima, 21 de Fevereiro de 2014 

N/Ref.- 82/2014 

Assunto: Convite para integrac;ao da Regie Cooperativa Florestal e Social do Lima. 

Exmo. Senhor Presidente da camara, 

A Associac;ao Florestal do Uma esta a liderar a constitui~ao de uma cooperativa de 

interesse publico de responsabilidade limitada "regie cooperativa'' multlssectorial, com seo;ao 
. ~ ... ~- ,..... 

florestal e seq;ao social. E N/ objective, com a constituic;ao desta cooperativa, a promor;ao e 

valoriza<;ao dos produtos e servic;os florestais e a organlza9lo da produc;ao atraves da prom~ao e 

comerclalizar;ao adaptada as exlg~nclas de mercado, nomeadamente a concentra~ao da produr;ao 

dos produtos e setvic;os florestais. Na secc;ao social pretendemos promover a inclusao social, a nao 

discrimina~ao (em todas as forrnas) e a promor;ao da lgualdade de oportunidades e 

empreendedorismo social do sector agro-florestal nos meios rurais. 

Pelo que vimos pelo presente, e conforme anteriormente conversado, enviar minutas de 

proposta de estatutos e os elementos necessaries a reunir para a formalizac;ao da integrar;ao da 

Camara Municipal de ~-d_e Ltrna como membra fL!!J.®dor. 

Apresentamos os melhores cumprimentos, 

P'la o!r~ao"'da AFL .. , . 
•• 

o ••• o I ,l 

i ' 9 "\-- /; 
. ·." .~ <-< /....z.--:; 

<.~ '"~7 '~ 
(Vice - Presidente: Jtilio Pinheiro) 
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