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1° - Noção e Denominação

1-A Cooproriz - "Cooperativa de Abastecimento
de Energia Eléctnca. CRL' é uma pessoa coletiva autónoma, sem fins lucrativos,
que através da cooperação dos seus membros com obediência aos pnnclpros cooperatrvos. visa a satisfação das necessidades e
aspirações económicas, SOCiaiS e culturais dos cooperadores
FOI constitui da por escntura em vinte e dOIS de novembro de mil
novecentos e tnnta e quatro, no notano de Negrelos
2-A cooperativa adotou por alteração dos Estatutos em 18 de Abnl de 1985 a denominação
deCoopronz
. Cooperativa de
Abastecimento
de Energia Eléctnca. CRL' e rege-se pelos presentes estatutos pela Lei de Bases da Economia Social. pela Lei do
Código Cooperativo e demais legislação apticavel
3-A Coopronz Integra-se no ramo das Cooperativas de Serviços do setor cooperativo e social e assume-se como uma cooperativa
mista, de trabalhadores - prestadores de serviços em Irabalho mtracooperauvo
e de utentes dos serviços da cooperativa,
4-A Coopronz assume-se em complementandade,
rnutussetoriahdade
e ocbvalêncra
como previsto na Lei do Código Cooperativo
podendo desenvolver atrvrdades dos outros ramos cooperativos,
com base em deliberações
especificas a serem aprovadas em
Assernblera Geral por proposta da Direção e com parecer prévro do Conselho Fiscal
5-Para efeitos de enquadramento
fiscal a Coopronz. assume-se como uma cooperativa que preenche os dOIS requisuos previstos
na Lei do Estatuto Fiscal Cooperativo
e na alual Lei de Benefícros Fiscars 75% dos cooperadores
partrcrparn em trabalho
mtracooperauvo,
profissional e/ou em voluntaria o nas ativrdades da Cooproriz
75% dos trabalhadores
[com trabalho proflsstonal
remunerado e ou Irabalho voluntáno valonzado não remunerado] são membros da Coopronz,
Artigo

2° - Duração,

Sede e Delegações

1-A duração da Coopronz e por tempo rndeterrrunado
2-A Coopronz tem a sua sede na Rua Samparo ele Virâes nO758 fregueSia de Ronz concelho de Santo Tirso
3-A Coopronz tem Intervenção desde a fundação nas trequesras de Ronz e parte de S Mamede de Negrelos ambas no concelho
de Santo Tirso
-i-Por deliberação
da Direção
precedida
de parecer favoravel
do Conselho
Fiscal
poderão
ser Criadas delegações
e
estabelecimentos
e operar como cornercrahzadora em quaisquer localidades do pais
Artigo

3° - Objeto

Social

1-A Coopronz tem por objeto social a organização
do trabalho mtracooperanvo
dos cooperadores,
nomeadamente
para o
fornecirnento de energia eletnca aos seus membros, para iluminação, força motriz e outras aplicações sobre produção, drstrtburção
e cornercranzação de energia
2-Para tomar possível o Iomecnnento
a Coopronz adquinra a necessána
energia pela forma como melhor entender e for
legalmente adequado
3-No exercicio da sua ativídaoe. a Coopronz deve sempre respeitar os valores e pnncrpros cooperativos e promover a salvaguarda
dos direitos dos consumidores e do meio arnbrer te
4-Na prossecução
dos seus objeuvos a Coopronz desenvolverá
ações de natureza mtormauva, educativa
torrnauva. SOCial e
cultural, destmadas aos seus membros, trabalhadores e respectivos familiares e a comunidade em geral
5-Por deliberação da Assemblera Geral e sempre em conformidade
com as normas da Lei do Codiqo Cooperativo e demais
legislação aplicável, a Coopronz poderá desenvolver atrvrdades própnas de outros ramos do setor cooperativo. parucrpar em réqres
cooperauvas e associar-se com outras pessoas coletrvas de qualquer natureza
6-Nos termos e limites fixados por lei, pode realizar operações com terceiros
contrair ernpresurnos e, flllar-se em Uniões ou
Federações ou Confederação de Cooperativas

CAPiTULO 11- Capital Social IntraCooperativo
ARTIGO

4° - Capital

Social

e Títulos de Investimento

Cooperativo

Intracooperativo

1-0 capital SOCial mtracooperatrvo da Coopronz é vanavel e Ilimitado no rrumrno de
42 255,00 ra Integralmente realizado em
nurnerano
2-0 capital SOCial mtracooperanvo
da Coopronz e representado por títulos de capital SOCial mtracooperanvo
norrunatrvos de
15
cada um
3·Cada cooperaoor. pessoa Singular ou colecuva, obnga-se a subscrever, no rrurumo três ntulos de capital SOCial mtracooperauvo
a realizar em dinheiro no ato de admissão
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4 Os titules de capital social mtracooperativo
sã nornmat.vos e devem conter as seguintes menções
a) A denominação
da Coopronz
b) O número do registo da Coopronz.
C) O valor.
d) A data de emissão
e) Os números em sene continua
A assinatura de dOIS membros da drr •..•
ção
g) O nome e a assinatura do cooperador titular ou seu representante
quando o membro sela coleuvo
ARTIGO

5° - Transmissão

de Titulos de Capital

Social tntracoperanvo

l-Os trtulos de capital social mtracooperatrvo
SfLJ pessoais e só serão transrrussivets
por ato mter VIVOSou morns causa. mediante
da drreção e sob condição de o accuirente
ou o sucessor já ser cooperador
ou reunindo as condições exrqidas
soüc.tar a sua admissão
2-A transmissão
mter VIVOS opera-se por endo so do titulo a transmitir
assmado pelo transrruterue. pelo adquirente e por dOIS
membros da Direção sendo a erbado no livro de registos
3-A transmissão morns causa opera-se por apresentação
do documento comprovanvo
da qualidade de herdeiro ou de legatano e e
averbada
em nome do ntular no respetivo livro de registos
que dev rão ser assinados por dOIS membros da Dtreção e pelo
herdeiro ou legatano
4-Não podendo operar-se a transmissão
rnortrs causa. os sucessores tem direito a receber o montante dos tltulos do autor da
sucessão
segundo o valor nominal. COrrigido em função da quota parte dos e cedentes ou dos prejuízos e das reservas não
obngatónas

autonzaçào

A cada membro que venha a ser admitido poderá ser exiqrdo o pagamento de uma jora no valor de
5,00 a hquidar de uma só
vez, sendo a fixação da obngação a aprovar a-iualrnente por proposta da Direção em sede proposta de Plano de Auvidades e
Orçamento
que podera lambem aumentar o va or O montante das roias reverte para reservas obngatonas conforme refendo no
art ° 25 nO2 da Lei do Codiqo Cooperativo
ARTIGO

7° - Titulos

de Investimento

Cooperauvo

Para uma melhor prossecução dos seus fins
no art o 26 da el do Códiqo Cooperativo

pede a Coopronz

CAPITULO
ARTIGO

111-

emitir trtulos de Investimento

cooperativo

nos termos do disposto

Dos Cooperadores

8° Cooperadores

Podem ser membros da Coopronz todas as pessoas que preenchendo
os reqursitos e condições previstos
Código Cooperativo e na legislação complement ~r aplicável requeiram á Direçào a respenva admissão
ARTIGO

9°_ Admissão

nos estatutos.

no

dos cooperadores

l-A admissão como membro mdrvrduat da Coopronz faz-se mediante a apresentação
a Drreção da respectiva proposta, assmada
pelo candidato e por dOIS proponentes
membros da Coopronz. no pleno gozo dos seus direitos
2-A Direção podera recusar a admissão de membros que manifestamente
demonstrem
na sua conduta serem contra os objetivos
e prtncrpros definidos nestes estatutos ou contra a prática do MOVimento Cooperativo
3-A admissão como membro coleuvo faz-se mediante assinatura do acordo respetivo por parte da Direçáo e por parte do legal
representante da pessoa coteuva
4-A admissão de membros deve ser sempre condrcronada à capacroade de resposta da Coopronz
5-A deliberação
da drreçào
sobre o requenm nto de admissão é susceptivel
de recurso para a pnrnerra assernbtera-qeral
subsequente
6 Têm legitimidade
para recorrer os membros da Cooproriz e o candidato
podendo este assistir a essa assernblera-qeral
e
participar na discussão deste ponto da ordem de trabalho sem direito a voto
ARTIGO

10° - Proposta

de admissão

-A proposta de admissão de pessoas smqu
elementos
a) Declaração e livre e voluntana do de.
b) Declaração de que não explora diret
C) Declaração
de aceitar cumpnr e
legislação complementar
aplicável
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ARTIGO

11° . Direitos

dos cooperadores

l-São

direitos dos cooperadores
para alem dos consignados na Lei do Códiqo Cooperativo
a)
Utilizar os serviços e beneficiar das vantagens e regalias da Cocproriz nos termos dos estatutos e regulamentos
aprovados
b) Tomar pane na assem biela-geral
apresentar propostas
discutir e votar os pontos constantes da ordem de trabalhos
C)
Eleger e ser eleito para a Mesa da Assernblera Direção ou Conselho Fiscal da Coopronz
dI
Requerer Informações
aos orção s competentes
da Coopronz e examinar a escnta e as contas da mesma nos
periodos e condições fixadas na Lei do Codrqo C. ooperanvo
nos estatutos, peta assernbteraqeral
ou pela Drreçào
e)
Propor a admissão de novos memt ros
f)
Requerer
Justificando, a convocação
de assem biela geral extraordmána
nos termos definidos na Lei do Codrqo
Cooperativo
g)
Reclamar junto dos Orgãos Sociais da Coopr onz das decisões com as quais não concordem
ARTiGO

12° - Deveres

l-Para alem
regulamentos
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

ARTIGO

de conhecerem
e curnpnrern os slore
e pnncipros cooperativos
as leis os estatutos da Coopronz e respetivos
Internos são ainda. deveres dos ooperadores
Tomar parte nas assem bielas-gera s
Aceitar e exercer os cargos SOCiaiS para os quais tenham sido eleitos salvo motivo jusu icado de escusa
Adquirir na Coopronz os bens de consumo que esta forneça e utilizar os serviços que ela preste
Obter o cartão de membro e um ex smplar dos estatutos
Zelar pela conservação e uso adequado do bens da Coopronz
Colaborar por todos os meios ao S{;U alcance da realização dos objeuvos e fins da Coopronz
Tudo fazer para a salvaguarda do lorn-nome
da Coopronz e abster-se de, quer por ação quer por omissão lesar os
leqitrrnos Interesses econórnicos e ';DClaIS da mesma
Efetuar todos os pagamentos
previstos e devidos nos termos e condições
estabelecidos
nestes estatutos
em
regulamentos aprovados e em de' sõ s de Direção

13° - Demissão

Qualquer cooperador
Cooperativo
ARTIGO

dos cooperadores

140

-

pode

soucrtar

a sua devussão

nos termos

e com

os efeitos

previstos

no art

°

36° da Lei do Códiqo

Das sançoes

l-Aos cooperadores que mtnnjarn ou violem os ~receltos da Lei do Codiqo Cooperativo, da legislação complementar
apllcavel, dos
presentes estatutos ou dos regulamentos
Internos da cooperativa
poderão ser aplicadas as sequmtes sanções a serem fixadas
elou implementados
os procedimentos
pela Dire -ão da Coopronz
a) Repreensão registada
b) Multa com valor a fixar
C) Suspensão
temporana dos direitos
d) Processo para eventual proposta d ~ Exclusão
e) Processo para eventual proposta de Perda de mandato
2A aplicação de qualquer sanção sera obnqaionamente
precedida de processo nos termos do estabelecido
na Lei do Codrqo
Cooperativo
3-A aplicação das sanções refendas nas almea, a) b) e c) do n° antenor é da competencia
da Dueçào. com adrmsstbrhdade de
recurso para a Assembleia geral sendo exclusiva competencra desta a deliberação de exclusão do membro Infractor e da perda
de mandato

CAPITULO
ARTIGO

15° - Órgãos

IV - Dos Orqaos

Sociais

Sociais

l-Os órgãos SOCiaiS da Coopronz são
a) A Assernbteia Geral
r» A Orreçâo
c) O Conselho Fiscal
2-A Assernbleia Geral ou a Orreção podem dei cera r a constituição
de comissões especrars, de duração limitada des macas ao
desempenho de tarefas determinadas
3-00 mesmo modo podera a Drreção delibera
a cnação de conselhos culturars com competências
delegadas daquele orgão
com vista ao planeamento
promoção e execu. ão de funções respeuantes
a drnarruzação associatrva
educacional e formação
cooperativas
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ARTIGO

16° - Eleição

dos Membros

dos Corpos

-

de Abastecimento
Eletnca.

,~

C R L.

Gerentes

l-OS membros dos Corpos Gerentes da Cooprcuz
Mesa da As semblera Geral. Direção e Conselho Fiscal
são eleitos por um
periodo de três anos, limitados a três mandatos .onsecuuvos
a)Flca Impedido de concorrer a qualquer cargo dos corpos gelentes
qualquer membro que se demita durante o ultimo
mandato
b)Todos os membros dos corpos gerentes da Coopronz poderão ser reelertos apos um mandato de mterreqno
2-0s membros dos refendos dos Corpos Gerertes propostos pela Dtreçáo ou por 25 membros da Coopronz no pleno gozo dos
seus direitos são eleitos por escruumo secreto ! segundo o sistema de lista completa
que Inclua todos os candidatos a todos os
cargos dos Corpos Gerentes considerando
se erta a lista que obtiver o maior numero de votos
3-As listas concorrentes
deverão ser entregues ao presidente Assembtera-qeraí
em exercício, com antecedência
mrrnrna de 30
dias em relação a assernblera-qeral
eleitoral de lendo nelas constar a drstnburção dos cargos, Identificação completa de todos os
candidatos inclumdo o numero de membro da C, opronz
4-As listas concorrentes
deverão ser apreciadas
pelo presidente e pelos restantes membros da Mesa da assem biela-geral em
exerCICIO e afixadas na sede da Coopronz aque as que sanstacarn todos os reqursuos antenores
no prazo rnaxrrno de 10 dias
5 Os novos membros dos Corpos Gerentes temerão posse dos eus cargos no prazo máximo de 30 dias apos a eleição
6-0s titulares dos Corpos Gerentes da Coopron
poderão receber as remunerações
que lhe forem fixadas pela Assemblera geral
ARTIGO

17° - Perda de mandato,

Incompatibilidades

e funcionamento

dos Órgãos

SOCiais

l-A perda de mandato
as Incompatibilidades
e o funcronamento
dos órqàos SOCiaiS da Coopronz regem-se pelos presentes
estatutos e bem assim. pelo disposto nos artiqos 41° 42° e 43° da Lei do Códrqo Cooperativo
2-Será sempre lavrada ata das reuniões de qualquer orgão social da Coopronz
que obngatonamente
deve ser assinada por
quem nelas participar, a exceção da ata da ,c.ssemblela Geral que por delegação
pode ser apenas assinada pela Mesa da
Assernbleia Geral que presidir á sua aprovação
ARTIGO

18° - Competências

da As semblera

Geral

l-A Assernbíera-qerat
e o orgão supremo da Coopronz. sendo as suas deliberações
tomadas
obnçatórras para os restantes órgãos sacias da Cooproriz e para todos os seus membros
2-Partlclpam na assernbtera-çeral
todos os coopr-radores no pleno gozo dos seus direitos
ARTIGO

19° - Reuniões

da Assembleia

nos termos

legaiS e estatutános

Geral

l-A Assernblera Geral reunira em se sões ordm, nas e extr aordmanas
2-A Assernbleia Geral reurura obngatonamente
JUaS vezes por ano sendo uma até 31 de março para apreciação e votação do
relatóno de gestao e as contas do exercrcio ante-nor. bem cama o parecer do Conselho Fiscal. e a outra até 31 de dezembro. para
apreciar e votar o orçamento e o plano de atrvidades para o exerCICIO seguinte
3-A Assernblera Geral reunírá ainda sempre que nos termos leqars e estatutános
tenha de Iuncronar como assernbleia eíertoral
4-A Assernbleia Geral extraordrnána reumrá eua-ido convocada pelo presidente da Mesa em exerCICIO por sua micrahva a pedido
da Direção ou do Consetho Fiscal ou a requer -nento de pelo menos 10'/0 dos membros da Coopronz no pleno gozo dos seus
direitos
ARTIGO

20° - Mesa da As sernblera

'-A mesa da assembleia e conslltuida por um pr -srdente um vrce-presidente
e um secretario
2-Ao presidente Incumbe
a) Convocar a asaernbteia-qeral
b) Presidir a assembtera-qeral
e dirigir os trabalhos
c) Verificar as condições de elegibilidade dos candidatos aos Corpos Gerentes da Coopronz
d) Confem posse aos eleitos para os Cc rpos Gerentes da Cooprortz
3-Nas suas faltas ou Impedimentos
o presidente e substrtutdo pelo vrce-presrdente
4-Na falta de qualquer dos membros da mesa d'l assernbteia-qeral.
competira a esta eleger os respeuvos substitutos
de entre os
cooperadores presentes os quais cessarão as s .ias funções no termo da reunião
5-E: causa de destituição do presidente da mesa da assernblera-qeral
a não convocação
desta nos casos em que a ISSO esteja
obngado
6-E: causa de cesuturção de qualquer dos membros da mesa a não cornparêncra
sem rnotrvo Justificado a pelo menos. três
sessões seguidas ou seis mterpotadas
ARTIGO

21° - Convocatorra

'-A assem biela-geral é convocada pelo presrder te da mesa com pelo menos. 15 dias de antecedência
2-A convocatórra
que devera conter a ordem oos trabalhos da assem biela bem como o dia a hora e o local da reunião sera
publlcada num diáno ou semana no do drstnto er 1 que a Coopronz lenha a sua sede ou na falta daquele num dranc ou semanano
de circulação nacional
3A convocatona sera sempre a ixada na sede da Coopronz e nos locats onde esta tenha outra forma de representação
social
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4·A convocatóna da assembleia geral extraordmana deve ser íeua no prazo de 15 dias apos o pedido ou requenmento previsto no
numero 4 do artigo 19° destes estatutos devendo a reunião realizar se no prazo rnaxirno de 30 dias contados da data de receção
do pedido ou requenmento
ARTIGO 22° - Quorum
'·A assem biela-geral reunirá a hora marcada na convocatona se estiver presente mais de metade dos cooperadores com crreuo
de voto ou os seus representantes devidamente credenciados
2-Se a hora marcada para a reuruão. não se verificar o número de presenças previsto no numero anterior a as emble.a reurura
com qualquer numero de cooperadores
30 minutos depois
3-No caso de a convocação da assernblera-qera
ser feita em es ão extraordrnana e a requenmento dos cooperadores, a reunião
so se efectuara se nela estiverem presentes pelo menos três quartos dos requerentes
ARTIGO

23°· Competência

da assem biela geral

E da

cornpetêncra exclusiva da assem biela-gera
a) Eleger e desutuir os membros dos Cc rpos Gerentes da Coopronz
b) Apreciar e votar anualmente o relato. o de gestão e as contas do exercicro bem como o parecer do Conselho Fiscal,
C) Apreciar a certrficação legal de conta; quando a houver
d) Apreciar e votar o orçamento e o pia o de ativtdades para o exerCICIO seguinte
e) Fixar as taxas de Juro a pagar aos co operantes
f) Aprovar a forma de o.smburçào dos xcecentes
g) Allerar os estatutos bem como apro, ar e alterar os requlamentos Internos
h) Aprovar a fusão e a Cisão da Coopro IZ
I) Aprovar a dissolução voluntana da Coopronz
J) Aprovar a filtação da Coopronz em UI Iões federações e confederações de cooperativas
I) Deliberar sobre a e clusão de coope adores e sobre a perda de mandato dos Corpos Gerentes e ainda funcionar como
instância de recurso, quer quanto a admissão ou recusa de novos membros quer em relação as sanções aplicadas pela Drreção
m) Fixar a remuneração dos membros aos Corpos Gerentes da Coopronz
n) Decrdir da exercrcio de direito da ação Civil ou penal nos termos do artigo 68° da Lei do Codiqo Cooperauvo
o) Apreciar e votar as matérias espeualmente
previstas na Lei do Codrqo Cooperativo
na legiSlação complementar
aplicável ao respetivo ramo do setor cooperativo ou nos estatutos
ARTIGO 24° . Deliberações
São nulas todas as deliberações tomadas sobrr rnatenas que não constem da ordem de trabalhos fixada na convocatona
salvo
se, estando presentes ou representados
dev damente todos os membros da Coopronz 110 pleno gozo dos seus direitos,
concordarem, por unanimidade
com a respectiva Inclusão ou se mcrdir sobre a maténa constante do nO 1 do artrqo 68° da Lei do
Codiqo Cooperativo, de acordo com o estabelecido no
3 do mesmo artigo

,,0

ARTIGO 25° - Votaçao
i-Nas assernbteias gerais cada cooperador t, m direito a um voto qualquer que seja a sua parucipaçào no capital SOCial
mtracooperanvo
2-Com exceção das matenas constantes das anneas gl. h) I) J) e n) do artigo 23° destes estatutos, para as quais e necessana a
maiona de pelo menos dOIS terços dos votos expressos
as deliberações
serão tomadas por maiona Simples dos votos
validamente expressos
3-No caso da almea I) do artigo 23° destes esta ItOS a dissolução não tera lugar se pelo menos dez cooperadores se declararem
dispostos a assegurar a permanência da Coopro-rz Independentemente
do numero de votos contra
4-São obngatonamente
feitas por escrunruo s ::reto as votações relativas as eleições e renovações dos membros dos orgãos
sociais da Cooperativa
ARTIGO 26° - Direito

de Representação

l-E admitido o voto por representação devenJo o mandato apenas ser atnburdo a outro cooperador ou a familiar maior do
mandante que com ele coabite e constar de documento escrito e dirigido ao presrcente da mesa da assernbteia geral com a
assinatura do mandante reconhecida nos termos íeqars
2-Cada cooperador podera representar um outro membro da Coopronz
ARTIGO 27° - Composição

da Direção

1-A Oir eçáo e composta por um ores-dente três secretarias e um tesoui erro
2-0 numero de elementos que compõem a Oireç o terá de ser sempre irnpar
3-Cabe ao presidente nomear quem o subsntua 'lOS seus Impedimentos ou falias

COOPRORIZ
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ARTIGO

28° - Competência

de Abastecimento
Eletrica,

C R L.

da Direção

A Direção e o órgão de administração
e representação
da Coopronz
sendo as suas competéncras
as que se encontram
estabetecrdas nestes Estatutos e na Lei do COd 10 Coopeiatrvo
nomeadamente
a)Etaborar anualmente e submeter ao carecer do Conselho Fiscal e a apreciação e aprovação da assemblera-qerat
o relatório de gestão e as contas do exerCICIO bem c orno o plano de ativrdades e o orçamento para o ano seguinte
bl E ecutar o plano de ativrdaoes anua,
c) Atender as solicitações do Conselho Fiscal nas matérias da cornpetencra deste
d) Deliberar sobre a admissão de novos membros e sobre a aplicação de sanções previstas na Lei do Codiqo Cooperau
vo na legislação complementar
apllcavel e nos statutos dentro dos limites das suas competências
e) Velar pelo respeito da Lei dos Estat ItOS dos regulamentos
mternos e das deliberações dos orgãos sociais da
Cooproriz ,
f) Contratar e genr o pessoal necessar o as anvidades da Cooproriz
mantendo sempre sob controlo d condrcronante de
que pelo menos 75°'0 dos trabalhadores
remunerados
nos quadros dos serviços sejam membros da Coopronz
g) Representar a Coopronz em JUIZOe 'ora dele
h) Escnturar os livros nos termos da lei e demais regulamentações
apucaveis
i) Praticar os atos necessanos a defes 1 dos Interesses da Coopronz e dos coopera dores bem como a salvaguarda dos
valores e pnncipros cooperativos
em tudo o que não se msira na competência
de outros órgãos SOCiaiS
í

ARTIGO

29° - Reuruões

da Drreção

1-A Oueção reunira ordmanarnente
pelo menos .rna vez por mês convocada pelo presidente
2-A Direçáo reunira extraordinariamente
sempre que o presiden e a convoque
por sua rruciauva ou por pedido da rnaiona dos seus
membros efetrvos
3-A Direçáo só poderá tomar deliberações com
presença de mais de metade dos seus membros efeuvos
ARTIGO

30° - Forma de obngar

a COOPRORIZ

A Cooproriz fica obrigada com as assinaturas conjuntas do presidente e tesoureiro, no Impedimento de algum destes elementos,
sera decidrdo em reunião de direção o elemento substituto
salvo quanto a atos de mero expediente
em que basta a assinatura de
um deles
ARTtGO

31° - Poderes

de representação

e gestão

A Direção pode delegar poderes de representa; ào e administração
em qualquer dos seus membros gerentes ou n' ndatanos
ARTIGO

32° - Composição

do Conselho

para a pratica

de certos atos ou de certas categonas

de atos

Fiscal

1-0 Conselho Fiscal e o órgão de controlo e fisc ihzação da Coopronz e e composto por um presicente e dOIS vogais
2-0 Conselho Fiscal pode ser assessorado
por .rrn tecruco oficial de contas ou revisor oflcral de contas ou por uma SOCiedade de
revisores oficrars de contas
sendo obngatona
a certiflcaçáo
legal de contas sempre que durante dOIS anos consecutivos
a
Coopronz ultrapasse dOIS dos três seguintes 11m, es
a) Um milhão e qumheruos mil euros d total de balanço
t» Trés milhões de euros de vendas IIq Idas e outros proveitos
C) Cinquenta
trabalhadores
empregado
não membros em media durante o exerc-ere
ARTIGO

33° - Competência

O Conselho Fiscal e o orqào de controlo e frscai zação da Coopronz
Incumbindo-lhe,
desrqnadarnente
a) Examinar sempre que julgue conveniente
a escnta e toda a documentaçao
da Coopronz
b) Verificar, quando o entenda como necessano
o saldo da caixa e a exrsténcia de trtulos e valores de qualquer especie
o que tara constar das respetivas atas
c) Elaborar relatóno sobre a ação fiscal.zadora exercida durante o ano e emitir parecer sobre o relatóno de gestão e as
contas do exercrcro o plano de auvidades e o o çamento para o ano sequmte
dI Requerer a convocação
extraordm ma da assernbtera-qeral
nos termos do nO 3 do artigo 45° da Lei do Código
Cooperativo
el Venficar o cumprimento dos Estatuto- e da Lei
ARTIGO

34° - Reunióes

e Quorum

'-0 Conselho Fiscal reurura ordmanamente
pele) menos, uma vez por trimestre e extraordinariamente
sempre que o ores.dente
convocar por sua irucrativa ou por pedido da ma oria dos seus membros efelivos
2-0s membros do Conselho Fiscal podem assrst r por direito propno às reuniões da Direçào
3-0 Conselho Fiscal so podera tomar dehberaçôes com a presença de mais de metade dos seus membros eteuvos
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ARTIGO

35° - Proibições

impostas

aos diretores,

Eletrica.

aos gerentes

C R. L

e outros

mandatários

e aos membros

do Conselho

Fiscal

Os drretores
os gerenles e outros rnandatanos
bem como os membros do Conselho
Frscal. não podem negocrar por conta
propna drrerarnente ou por Interposta pessoa, com a Coopronz nem exercer pessoalmente
atrvidade concorrente com a desta
sal o neste último caso medrante autonzaçao da assemblera geral
ARTIGO

36° - Responsabilidades

dos diretore s, dos gerentes

e outros

mandatarios

t-Sào responsaveis
crvitmente
de forma pes.soat e solrdana
perante a Coopronz
e terceiros
sem pre)UIZO de eventual
responsabilidade
cnmmal e da aphcabrhoace de outras sanções os diretores
os gerentes e outros mandatários que hajam Violado
a ler os estatutos. os regulamentos
Internos O_I as deliberações
da assem biela geral ou deixado de executar fielmente o seu
mandato. designadamente
a) Praticando em nome da Cooproriz a os estranhos ao objeto SOCial ou aos Interesses desta ou perrntunoo a pratica de
tais atos
b) Pagando ou mandando pagar rmponancias não devidas pela Coopronz
C) Deixando de cobrar crecuos que por ISSO. hajam presente
d) Procedendo
a distnburção
de exc edentes
üct CIOS ou que Violem a Lei do Coorqo Cooperatrvo
a legislação
complementar
aplrcável ou os Estatutos
e) Usando o respe IVO mandato com oi sem utilização de bens ou credites da Coopronz
em benencio proprro ou de
outras pessoas Singulares ou coleuvas
2-A delegação de competências
da orreção em um ou mais gerentes ou outros mandatanos
não Isenta de responsabilidade
os
diretores salvo o disposto no artigo 67° da Lei d J Coorço Cooperativo
3-0s gerentes respondem
nos mesmos termo; que os drretores
perante a Coopronz e terceiros pelo desempenho
das suas
funções
4-0s membros do Conselho Fiscal são respon avers perante a Cooprorrz
nos termos do nO 1 deste artigo e nos do disposto no
artigo 65° a Lei do Codiqo Cooperativo
sempre que se não tenham oposto oportunamente
aos atos dos orrerores e dos gerentes
previstos neste mesmo artigo salvo o disposto I o artigo 67° daquele diploma legal
ARTIGO

37° - Isenção

de responsabilidades

'-A aprovação pela as sernbteia geral do relato 10 de gestão e contas não imphca a renuncia aos direitos de mdemruzaçào da
Coopronz contra os membros da drreção ou co conselho fiscal ou contra gerentes e outros mandatarros
salvo se os factos
consntunvos
da responsabilidade
tiverem Sido expressamente
levados ao conhecrmento
dos membros da Coopronz antes da
aprovação
2 -São também Isentos de responsabilidade
os nembros da drreçáo ou do conselho fiscal os gerentes e outros mandatanos que
não tenham participado na deliberação que a onqmou ou tenham exarado em ata o seu voto contra no
ARTIGO

38° - Direito

de ação contra

os diretores,

gerentes

e outros

mandatarios

e membros

do conselho

fiscal

1-0 exerci cio. em nome da Coopronz
do oueuc de ação CIVIl ou penal contra diretores
gerentes
outros mandatanos e membros
do conselho fiscal deve ser aprovado em assem biela geral
2-A Coopronz será representada
na açào pela c .reçào ou pelos coopera dores que para esse eteito forem eleitos pela assernblera
geral
3-A deliberação da assernbtera geral pode ser t ornada na sessão convocada para apreciação do relatono de gestão e contas do
exercicro mesmo que a respeuva proposta não onste da ordem de trabalhos
CAPiTULO
ARTIGO

V - Das reservas,

d stribuiçào

de excedentes

e compartícipação

nos

prejuízos

39° - Reserva legal

1-E obngatona a consutuição de uma reserva le~ ai destinada a cobnr eventuais prejuizos do exercício
2-As reservas obngatónas refendas no numero sntenor, deverão ser constrtuidas da seguinte forma
a) Uma percentagem nunca míenor a 5 o dos excedentes anuais ltqurdos
b) As joias
c) Os excedentes anuais hquidos
3-Estas reservas deixarão de ser obngatonas d soe que a reserva atinja um montante Igual ao capital socral rn racoopera IVOda
Coopronz
4-Se os prejUIZOS do e erCICIO forem superrores 30 montante da reserva legat a diferença poderá por deliberação da
assem biela geral ser extqrda aos cooperadores
croporcronatrnente
as operações realizadas por cada um deles sendo a
reserva legal reconstrturda até ao nrvel anterror em que se encon rava
ARTIGO

40° - Reserva

para educação

e formaçáo

cooperanva

1-E obngatona a consututção de uma reserva pa a a educação
dos trabalhadores da Coopronz e da cornurudade

cooperativa

e a formação

cultural

e técnica dos cooperadores

COOPRORIZ
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'I

2-Revertem para esta reserva na forma constan e no na 2 do artigo antenor
a) A parte das Jóias que não for afetada a reserva legal
b) Uma parte dos excedentes anuais hqurdos provenientes das operações com os cooperadores
nunca mtenor a 10'0
c) Os oonauvos e os subsidros que foren especialmente destinados a finalidade da reserva
3-As formas de aplicação desta reserva serão d terminadas pela assernbreia-çerat. por regulamento
4-A díreção deve Integrar anualmente no plano ce actividades um plano de formação para aplicação desta reserva
5-Por deliberação da assernblera geral a dueçãc da Coopronz pode entregar no todo ou em parte o montante desta reserva a
uma cooperativa de grau superior. sob a condição de esta prossequrr a finalidade da reserva em causa e de ler um plano de
anvrcaces em que a Cooproriz seja envolvida
ô-Por deliberação da assernbfera geral pode Igl'3lmente ser afectada pela direçáo a totalidade ou uma parte desta reserva a
projetes de educação e formação que. conjunta ou separadamente
Impliquem a Coopronz e
a) Uma ou mais pessoas coteuvas de direito público.
b) Uma ou mais pessoas coteuvas de direito privado. sem fins lucrativos
c) Outra ou outras cooperativas
ARTIGO 41° - Insusceptibilidade

de repartição

Todas as reservas obngatonas
bem como as cue resultam de excedentes
são msuscepnvers de qualquer upo de reparncãc entre os cooperadores
ARTIGO 42° - Dis triburçâo

provenientes

de operações

realizadas com terceiros.

de excedentes

l-Os excedentes anuais hqurdos, com exceção dos provenientes de operações realizadas com terceiros que restam depois do
eventual pagamento de juros pelos titules de capital social mtracooperauvo
e dos trtulos de Investimento cooperauvo e das
reversões para as diversas reservas poderão re ornar aos cooperadores
2-0 retorno refendo no número anterior deve ser efectuado proporcionalmente
aos valores dos serviços consumidos por cada
cooperador Individual ou coletrvo nos termos e n que vierem a sei deliberados pela assem biela geral por proposta da dtreçào.
com parecer previo do conselho fiscal
3-Não pode proceder-se a orstnbuição
de e c edentes entre os cooperadores
nem cnar reservas livres antes de se terem
compensado as perdas dos exercrcios antenor s ou tendo-se utilizado a reserva legal para compensar essas perdas se repor a
reserva ao nivel anterior ao da sua utilização

CAPíTULO
ARTIGO 430

-

VI - Da fusão, cisãc, dissolução,

liquidação,

transformação

e disposições

finais

Fusão e cisão

A fusão e a Cisão da Coopronz so poderão venncar-se pela forma e nos termos previstos
disposto nos artigos 740, 75° e 76° da Lei do Cooiqo Cooperativo
ARTIGO 44° - Dissolução

nestes estatutos e com observância

do

liquidação e transforn açao

l-A dissolução hquidação partilha e destino do patnmoruo da Coopronz regula-se pelos presentes estatutos e pelas drsposições
teqars aplica eis nomeadamente nos termos prt vistos nos artigos 77° 78° e 79° da Lei do Código Coopera IVO
2-E nula a transformação da Coopronz em qua quer npo de sociedade comerciar sendo tambem fendes de nulidade os atos que
procurem contranar ou ilud« esta proi rçào
ARTIGO 45° - Destino

do património

l-Uma vez satisfeitas as despesas decorrente', do própno processo de hqurdaçào da Coopronz
o saldo obtido por este sera
aplicado Imediatamente nos termos do disposto na Lei do Código Cooperativo
2-0s saldos das reservas obngatónas da Coopronz são msusceuvers de repartição
devendo a sua aplicação ser feita em
conformidade com o estabelecido na Lei do Coo 90 Cooperativo
ARTIGO 46° - Casos omissos
Na Interpretação e 1I1tegração dos casos orrus- os destes estatutos
Cooperativo e dernais legislação apllcavel

da Cooproriz

aphcar-se-a

(

o estabetecrdo

1

r

na Lei do Codiqo

\
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