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PACTa SOCIAL ACTUALIZADO DA CERCIMB, CRL. 


ESTATUTOS 

CAPiTULO I 


Denominacao, Ramo, Direito Aplicavel, Sede, Duracao e Objecto 


Artigo 1° 

A CERCIMB - Cooperativa para a Educacao e Reabilitacao de Criancas 

Inadaptadas da Moita e Barreiro, Cooperativa de Responsabilidade 

Limitada (CRL) e uma cooperativa que se insere no ramo da solidariedade 

social do Sector Cooperativo, e regula-se pelos presentes estatutos, 

regulamentos internos e demais legislagao aplicavel. 

Artigo 2° 

A cooperativa tem a sua" sede social na Rua Grao Vasco, nO 25, freguesia do 

Lavradio, concelho do Barreiro, podendo ser transferida por deliberagao da 

Assembleia Geral, nos termos da lei. 

Artigo 3° 

A sua duragao e par tempo indeterminado. 

Artigo 4° 

1 - A cooperativa classifica-se, quanto aos cooperadores, como mista, e tem 

por objecto 0 exercicio de actividades de educagao, formagao profissional e de 

acgao social na prevengao e apoio a pessoa com deficiencia, nas diversas 

situagoes de fragilidade e exclusao, promovendo a inclusao e a integragao 

social, desenvolvendo para tal, diversas actividades de apoio a criangas e 

jovens, a familia, terceira idade, e, em geral, a toda a populagao necessitada. 



2. Este objecto e concretizado at raves da: 

a) Criac;ao das estruturas necessarias para 0 efeito; 

b) Dinamizac;ao dos pais, encarregados de educac;ao e todos os 

interessados para atingir 0 seu fim; 

c) 	 Promoc;ao da integrac;ao social, escolar e profissional das crianc;as. 

jovens e adultos com deficiencia na comunidade atraves das vias 

julgadas convenientes. 

CAPiTULO II 


Do Capital Social 


Artigo 5° 

1 - 0 capital social da cooperativa e variavel, no montante minimo de dois mil e 

quinhentos Euros, ja realizados, representados por titulos nominativos de 5 

Euros, podendo ser aumentado por deliberac;ao da Assembleia Geral. 

2 - 0 capital sera aumentado pela emissao de novos tftulos, sempre que tal se 

tomar necessario, pela admissao de novos membros, ou por subscric;ao de 

capital por parte dos cooperadores; 

3 - Cada cooperador obriga-se a subscrever pelo menos 3 titulos de capital que 

sera realizado em dinheiro no acto da admissao. 

4 - A transmissao de titulos de capital s6 pode ser feita mediante autorizac;ao 

da direcc;ao da cooperativa e a favor de outros membros da cooperativa ou de 

terceiros que reunam as condic;oes de admissao definidas na lei enos 

. . estatutos. 



CAPiTULO III 

Dos Cooperadores 

Artigo 60 

1 - Haven~ entre os membros da Cooperativa membros efectivos, membros 

benemeritos ou honorarios. 

2 - Podem ser admitidos como membros efectivos os pais e encarregados de 

educagao dos utentes da cooperativa, e bem assim os elementos do seu corpo 

docente e todos os trabalhadores. 

3 - A admissao de cada membro sera feita, mediante proposta em impresso 

pr6prio dirigido a Direcgao da cooperativa e assinada pelo candidato, cabendo 

a Direcgao a competencia para decidir do pedido de admissao, nos termos do 

C6digo Cooperativ~, podendo existir recurso da decisao sobre a proposta de 

admissao nos termos legais. 

4 - Os pais e encarregados de educagao dos utentes da cooperativa, sendo 

utilizadores dos servigos prestados pela cooperativa em beneficio pr6prio ou 

dos seus familiares, serao admitidos obrigatoriamente como membros 

efectivos. 

5 - Podem ser admitidos como membros benemeritos ou honorarios, todas as 

pessoas singulares ou colectivas que directa ou indirectamente promovam ou 

contribuam para 0 desenvolvimento da cooperativa ou prestem relevantes 

servigos a cooperativa que com a adesao aos estatutos e regulamentos 

internos, sejam admitidos pela assembleia geral, mediante proposta 

fundamentada a Direcgao, da qual constara obrigatoriamente um relat6rio 

sobre as liberalidades em bens ou servigos que contribuam de forma not6ria 

para 0 desenvolvimento do objecto da cooperativa, nos termos do nO 2 do 

artigo 50 do Dec. Lei nO 7/98 de 15 de Janeiro. 

Artigo 70 

1 - Cada membro efectivo pagara mensalmente uma quota no valor minima a 

fixar pela Assembleia Geral. 

2 - Os membros benemeritos ou honorarios contribuirao com os bens e 

servigos constantes das respectivas condigoes de admissao. 



Artigo 8° 

1 - Sao deveres dos membros efectivos, nomeadamente: 

a) 	Adquirir no acto da inscric;ao um exemplar dos estatutos, cumpri-Ios 

.escrupulosamente bem como 0 regulamento geral interno. 

b) Nao ofender nem prejudicar 0 bom nome da cooperativa. 

c) Pagar a quota devida nos termos do artigo anterior ate ao ultimo dia do 

mes a que respeita, apenas sendo permitido 0 debito de quotas vencidas 

ate tres meses. 

d) Desempenhar com 0 maior zelo, dedicac;ao e competencia, os cargos 

sociais para que forem eleitos, salvo motivo justificado da recusa. 

e) 	 Os membros cujos filhos ou educandos beneficiem dos servic;os da 

cooperativa, salvo casos devidamente apreciados pela direcc;ao, serao 

obrigados ao pagamento da mensalidade estipulada em cada ana 

lectivo. 

2 -	 Sao direitos dos membros efectivos, nomeadamente: 

a) Usufruir dos servic;os da competencia e disponibilidade da cooperativa 

para os elementos que fac;am parte do seu agregado familiar; 

b) Tomar parte nas Assembleias Gerais, apresentando propostas, 

discutindo e votando os pontos constantes da ordem de trabalhos; 

c) Eleger e ser eleitos para os 6rgaos da cooperativa, desde que 

satisfac;am 0 estabelecido na primeira parte da alinea c) do numero 

anterior; 

d) 	 Frequentar as instalac;6es socia is da cooperativa; 

e) 	 Requerer a convocac;ao da Assembleia Geral nos termos do nO 3 do 

artigo 16° e, quando esta nao for convocada, requerer a convocac;ao 

judicial; 

f) Apresentar·a sua demissao. 

g) Em caso de manifesta necessidade a qualquer membro e permitido 

fazer-se acompanhar de outra pessoa com 0 fim de 0 assistir, nao tendo 

o acompanhante direito a voto nem intervenc;ao na Assembleia. 



Artigo go 

Os membros benemeritos ou honorarios tem direito a participar nas 

Assembleias Gerais, sem direito a voto. 

Artigo 10° 

.1 - Os membros que forem pessoas colectivas far-se-ao representar na 


Cooperativa atraves de um mandatario por elas indicado. 


2 - 0 mandato dos representantes referido no numero anterior tera em principio 


durac;ao identica a fixada para 0 mandato dos 6rgaos socia is da cooperativa, 


sem prejuizo da revogabilidade dos poderes de representac;ao pelo membro 


mandante. 


Artigo 11° 

1 - Os membros efectivos que solicitem a sua demissao deverao faze-Io por 

carta dirigida aDirecc;ao, com a antecedencia minima de 30 dias, s6 se 

efectivando a demissao findo este prazo. 

2 - Os· membros que se demitirem terao direito a ser restituidos, no prazo 

maximo de um ana a contar da sua desvinculac;ao da cooperativa, do valor do 

capital realizado, ·bem como de outras quantias a que legalmente tenha direito. 

Artigo 12° 

1- Aos membros que desrespeitarem os presentes estatutos, os 

regulamento's internos em vigor, as decisoes dos 6rgaos sociais, ou de 

qualquer forma lesarem ou atentarem contra 0 bom nome e prestigio da 

cooperativa, poderao ser aplicadas as seguintes sanc;oes: 

a) Advertencia; 

b) Repreensao Registada; 

c) Suspensao temporaria de direitos pelo periodo maximo de um 

ano; 

d) Exclusao. 



2 - A aplicayao das sanyoes supra mencionadas compete a Direcyao, com 

excepyao da sanyao de exclusao, a qual compete aAssembleia Geral. 

3 - A pena de exclusao sera aplicada nos termos do C6digo Cooperativ~. 

Paragrafo Unico - Quando 0 cooperador excluido seja pai ou encarregado 

de educayao de utentes da cooperativa, tal decisao nao pode afectar os 

interesses do educando desde que 0 pai ou encarregado de educayao 

satisfaya 0 pagamento da mensalidade estabelecida pela Direcyao. 

CAPiTULO IV 

Dos Orgaos Sociais 

Artigo 13° 

Os 6rgaos socia is da cooperativa sao a Assembleia Geral, a Direcyao e 0 

Conselho Fiscal e os seus membros sao eleitos pelo periodo de tres anos. 

Artigo 14° 

Da Assembleia Geral 

1 - A Assembleia Geral e 0 6rgao superior de decisao da cooperativa, nela 

tomando parte todos os membros no pleno gozo dos seus direitos. 

2 - A Mesa da Assembleia Geral sera constituida por um presidente e um vice

presidente, e a sua competencia alem da referida nestes estatutos, e a que 

resulta da legislayao aplicavel. 

Artigo 15° 

1 - A Assembleia Geral reunira em sessoes Ordinarias e Extraordinarias. 

2 - A Assembleia Geral Ordinaria reunira obrigatoriamente duas vezes em 

cada ano: 

Uma, ate 31 de Maryo, para apreciayao, discussao e votayao do relat6rio e 

contas da Direcyao e parecer do Concelho Fiscal relativamente ao exercicio do 

ana anterior; Outra ate 31 de Dezembro para apreciayao e votayao do 

oryamento e do plano de actividades para 0 exercicio seguinte. 



3 - A Assembleia Geral extraordinaria reunira quando convocada pelo 

Presidente da Mesa, por sua iniciativa, a pedido da Direcyao ou do Conselho 

Fiscal ou a requerimento de pelo menos cinco por cento dos membros 

efectivos. 

Artigo 16° 

1 - A Assembleia Geral e convocada pelo Presidente da Mesa, com, pelo 


menos quinze dias de anteced€mcia. 


2 - A convocatoria da Assembleia Geral extraordinaria, deve ser feita no prazo 


de quinze dias apos 0 pedido ou requerimento previstos no nO 3 do artigo 


anterior, devendo a reuniao realizar-se no prazo maximo de 30 dias, contados 


da data da recepyao do pedido ou requerimento. 


3 - As convocatorias da Assembleia Geral, indicarao a ordem de trabalhos, 0 


nome da entidade que as requereu, 0 dia, hora e 0 local da Assembleia. 


4 - E obrigatoria a publicayao num dos jornais locais de maior tiragem, 


independentemente de outras formas de publicidade consideradas oportunas, 


com antecedencia minima de quinze dias. 


5 - A convocatori.asera sempre afixada nos locais em que a cooperativa tenha 


a sua sede ou outras formas de representayao social. 


6 - A Assembleia Geral reline, em primeira convocatoria, ha hora marcada, 


com a presenya de mais de metade dos membros com direito a voto ou os 


seus representantes devidamente credenciados, nao sendo possivel reline 


uma hora depois com qualquer nllmero de presenyas. 


7 - Caso a Assembleia Geral seja convocada a requerimento de membros da 


cooperativa, nos termos do nO 3 do artigo 15° destes Estatutos, so se realizara, 


se, ha hora marcada, estiverem presentes pelo menos tres quartos dos 


requerentes. 


Artigo 17° 

1 - A Assembleia Geral compete pronunciar-se sobre todos os assuntos que 

Ihe forem presentes, designadamente os constantes no artigo 49° do Codigo 

Cooperativ~. 

2 ..: As deliberac;oes serao, em regra, tomadas por maioria simples. 



3 - Carecem da aprovay80 com maioria qualificada de pelo menos dois teryos 


dos votos expressos as deliberayoes sobre as seguintes materias: 


a) Alteray80 de estatutos e aprovay80 de regulamentos internos; 


b) FUS80, CiS80 ou Dissoluy80 da Cooperativa; 


c) Filiay80 da Cooperativa em Unioes, Federayoes e Confederayoes; 


d) Decidir do exercicio do direito de aCy80 civil ou penal contra Directores, 


mandatarios e membros do conselho fiscal da cooperativa, nos termos do 


C6digo Cooperativ~. 


4 - As alterayoes de estatutos ser80 apreciadas em Assembleia Geral expressa 


e exclusivamente para 0 efeito. 


5 - Nao sera aprovada a dissoluy80 da Cooperativa se a ela se opuser urn 


numero de membros igual ou superior ao legalmente exigido para a 


constituiy80 da cooperativa, nos termos' do C6digo Cooperativ~, 


comprometendo-se aqueles a assegurar a continuay80 das respectivas 


actividades; 


Artigo 18° 

Oa Oirec~ao 

1 -A Direcyao e 0 6rgao de administray80 e representayao da cooperativa, 

incumbindo-Ihe, designadamente as competencias mencionadas no C6digo 

Cooperativ~. 

2 - A Direcy80 sera formada por sete membros, havendo obrigatoriamente urn 

presidente, urn vice-presidente, urn tesoureiro, e quatro vogais os quais 

desempenharao as funyoes que Ihes forem atribuidas. 

3 - A cooperativa fica obrigada com as assinaturas conjuntas de quaisquer tres 

membros da Direcyao, ou com a assinatura conjunta do Presidente e do 

Tesoureiro, salvo quanto aos aetos de mero expediente, em que basta a 

assinatura de qualquer 'um dos membros. 



Artigo 19° 


Do Conselho Fiscal 


1 - 0 Conselho Fiscal e composto por um presidente e dois vogais, 

competindo-Ihe, nos termos legais, 0 controlo e fiscalizac;ao da cooperativa. 

2 -. Para 0 dese~penho das suas funyaes pode 0 conselho fiscal ser 

assessorado p~r um revisor oficial de contas. 

CAPiTULO V 


Das Eleicoes 


Artigo 20° 

1- Os orgaos sociais serao eleitos em Assembleia Geral, expressamente 

convocada para 0 efeito, nos termos do nO 1 do artigo 16°, de tres em tres 

anos, a realizar, em circunstancias normais, entre um e quinze de Dezembro. 

2 - A apresentayao de listas para os orgaos sociais so serao aceites pela Mesa 

da Assembleia Geral se a esta forem apresentadas ate ao dia 15 de Novembro 

do ana da respectiva eleic;ao. 

CAPiTULO VI 

Da Direccao Tecnica 

Artigo 21° 

Em cada valencia dependente da Cooperativa, existira uma Direcc;ao Tecnica, 

singular ou colectiva, que sera designada pela Direcc;ao da Cooperativa, sob 

proposta da equipa Tecnica de cada valencia. 

Artigo 22° 

Nao podera a Direcc;ao Tecnica de uma valencia da Cooperativa exercer as 

mesmas func;oes noutras Instituic;oes. 



Artigo 23° 

Compete a Direcc;ao Tecnica de cada valencia propor ao 6rgao competente a 

aprovac;ao das regras de orientac;ao tecnica da respectiva valencia que Ihe esta 

adstrita. 

CAPiTULO VII 

Oas Reservas e Excedentes 

Artigo 24° 

1- E obrigat6ria a constituic;ao de uma reserva legal, destinada a cobrir 

eventuais perdas de exercfcio; 

2- Revertem para esta reserva as j6ias e os excedentes anuais Hquidos, do 

modo fixado pela assembleia geral, numa percentagem que nao podera ser 

inferior a 5%. 

3- As reversoes acima mencionadas deixam de ser obrigat6rias desde que a 

reserva atinja 0 montante igual ao maximo do capital social atingido pela 

cooperativa. 

Artigo 25° 

1- Eobrigat6ria a constituic;ao de uma reserva para a educac;ao cooperativa e a 

formac;ao cultural e tecnica dos cooperadores, dos trabalhadores da 

cooperativa e da comunidade, nos termos constantes do artigo 70° do C6digo 

Cooperativ~. 

. Artigo 26° 

Os excedentes que existirem reverterao obrigatoriamente para reservas, nos 

termos do artigo 7° do Dec. Lei nO 7/98 de 15 de Janeiro. 



Artigo 27° 

1 .:.... A cooperativa dissolve-se nos casos previstos no C6digo Cooperativ~. 

2 - Ap6s liquidac;ao e partilha, 0 saldo tera 0 destino previsto no C6digo 

Cooperativ~. 

CAPiTULO VIII 


Disposi~oes Finais 


Artigo 28° 

Os casos omissos serao resolvidos com recurso: 

a) Legislac;ao cooperativa e subsidiaria aplicavel. 

b) Por deliberac;ao da Assembleia Geral. 


