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ESTATUTOS  DO  CONSERVATÓRIO  DE  MÚSICA  DE  SANTARÉM, 

COOPERATIVA  DE  RESPONSABILIDADE  LIMITADA 

Reformulados, atualizados e redigidos em 2019-05-22 

 

CAPÍTULO I 

DA CONSTITUIÇÃO, DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO E FINS 

 

Artigo Primeiro 

Denominação, Direito Aplicável e Duração 

 

Um – É constituído o “Conservatório de Música de Santarém, Cooperativa de 
Responsabilidade Limitada” o qual será regido pelos presentes estatutos, Código 
Cooperativo e demais legislação aplicável. 

Dois – A Cooperativa tem duração ilimitada. 

 

Artigo Segundo 

Sede Social 

 

Um – A cooperativa tem a sua sede na Rua Miguel Bombarda, nº 4 – 1º, em Santarém. 

Dois – A Direção poderá transferir a sede, caso as circunstâncias o justifiquem, sem 
prejuízo das inerentes obrigações registrais, bem como abrir delegações, filiais ou outras 
formas de representação. 

 

Artigo Terceiro 

Natureza e Ramos Cooperativos 

 

Um – A cooperativa é de natureza multissectorial, com atividades nos ramos «Ensino», 
«Cultura» e «Serviços - utentes» do setor cooperativo, optando como elemento de 
referência pelo ramo de «Ensino», com vista à integração em cooperativas de grau superior.  

Dois – A cooperativa classifica-se, no âmbito do ramo ensino: 

a) Quanto ao objeto, cooperativa polivalente. 

b) Quanto aos seus membros, cooperativa mista. 

Três - Para os efeitos do disposto no número um, consideram-se utentes de serviços da 
cooperativa todas as pessoas que possuam aptidões adequadas e que se disponham a 
utilizar e fruir dos serviços disponibilizados em resultado do seu objeto social. 
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Artigo Quarto 

Objeto Social, Fins e Instrumentos 

 

Um – A cooperativa terá como objeto manter em funcionamento um estabelecimento para o 
ensino e divulgação da música e da dança. 

Dois – Os seus fins, não lucrativos, são também a promoção, programação e produção de 
ações culturais, no âmbito da prestação de serviços à comunidade e aos seus membros, 
contribuindo para a valorização social e cultural, através do ensino ministrado e dos serviços 
prestados, favorecendo a sustentabilidade financeira da cooperativa.  

Três – A cooperativa poderá celebrar contratos de prestação de serviços, bem como 
estabelecer contratos com o Estado, nos termos da legislação aplicável e do Estatuto do 
Ensino Particular e Cooperativo. 

Quatro – Nos casos de contratos celebrados com o Estado, a cooperativa ficará sujeita à 
tutela do Ministério da Educação, nos termos legais, designadamente o Estatuto do Ensino 
Particular e Cooperativo.  

Cinco – Para melhor prossecução dos seus fins, pode a cooperativa contrair empréstimos e 
receber subsídios, nos termos legalmente estabelecidos. 

 

CAPÍTULO II 

DO CAPITAL COOPERATIVO E RESERVAS 

 

Artigo Quinto 

Capital Social Mínimo, Aumento, Subscrição Mínima e Forma de Realização 

 

Um – O capital social da Cooperativa, no valor mínimo de dois mil e quinhentos euros, é 
representado por títulos de capital, nominativos, no valor de cinco euros. 

Dois – O capital cooperativo será aumentado pela emissão de novos títulos de capital, 
sempre que tal se tornar necessário, pela admissão de novos membros ou por novas 
subscrições de capital por parte dos cooperadores. 

Três – Cada cooperador efetivo deverá, no ato de admissão, subscrever pelo menos três 
títulos de capital, realizando em dinheiro dez por cento do respetivo valor. 

Quatro – Poderá a Direcção da cooperativa autorizar a realização dos títulos de capital em 
prestações trimestrais até ao limite máximo de dois anos, e atento o disposto no número 
anterior. 

 

Artigo Sexto 

Joia 
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No caso de admissão de cooperadores não poderá ser exigida qualquer quantia a título de 
joia. 

 

Artigo Sétimo 

Transmissão e Aquisição dos Títulos de Capital 

 

A transmissão dos títulos de capital e a sua aquisição pela cooperativa serão feitos nos 
termos legais. 

 

Artigo Oitavo 

Títulos de Investimento e Obrigações 

 

Poderá a cooperativa emitir títulos de investimento ou obrigações, nos termos e condições 
do Código Cooperativo. 

 

Artigo Nono 

Reservas 

 

Um – A cooperativa constitui as seguintes reservas: 

a) Reserva legal; 

b) Reserva para a Educação e Formação Cooperativa; 

Dois – A Cooperativa poderá, nos termos do Código Cooperativo, constituir outras reservas. 

 

CAPÍTULO III 

DOS COOPERADORES, DIREITOS E DEVERES E REGIME DISCIPLINAR 

 

Artigo Décimo 

Admissão de Cooperadores 

 

Um – Podem ser membros efetivos da cooperativa todas as pessoas que, reunindo os 
necessários requisitos legais e estatutários, aplicáveis aos ramos cooperativos nos quais a 
cooperativa se enquadra, solicitem a sua admissão mediante requerimento dirigido à 
Direção.  
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Dois – A Assembleia Geral, por proposta da Direção, poderá conferir a qualidade de 
membros beneméritos ou honorários a pessoas singulares ou coletivas que hajam 
contribuído de forma relevante para o desenvolvimento da cooperativa, através de meios 
financeiros ou outros.  

Três – Os membros referidos no número anterior têm o direito de participar nas assembleias 
gerais da cooperativa e gozar do direito à informação, não podendo, no entanto, votar ou ser 
eleitos para qualquer órgão de direção, fiscalização e mesa da assembleia geral. 

Quatro – O modo de aplicação dos presentes Estatutos aos membros referidos no número 
dois deste artigo será objeto de Regulamento Interno a aprovar pela Assembleia Geral. 

Cinco – A deliberação da Direção referida no número um deve ser tomada e comunicada ao 
candidato no prazo máximo de 90 (noventa) dias, sendo suscetível de recurso nos termos 
do Código Cooperativo. 

 

Artigo Décimo Primeiro 

Direitos dos Cooperadores 

 

São, entre outros, direitos dos cooperadores efetivos: 

Um – Tomar parte nas Assembleias Gerais, bem como solicitar a sua convocação, nas 
condições estatutárias. 

Dois – Eleger e ser eleito para os órgãos sociais da cooperativa. 

Três – Requerer aos órgãos competentes as informações que desejarem sobre a vida da 
cooperativa, bem como consultar nas duas semanas anteriores à data da sua discussão em 
Assembleia Geral, a proposta de orçamento anual e as contas da cooperativa. 

Quatro – Solicitar a sua demissão. 

Cinco – Beneficiar de todos os serviços postos pela cooperativa à disposição dos seus 
membros. 

 

Artigo Décimo Segundo 

Deveres dos Cooperadores 

 

São deveres dos cooperadores efetivos, designadamente: 

Um – Participar ativamente em todos os atos da cooperativa, designadamente nas 
Assembleias Gerais. 

Dois – Desempenhar com maior zelo, dedicação e competência os cargos sociais para que 
forem eleitos, salvo motivo justificado de escusa. 

Três – Cumprir e respeitar os presentes estatutos, os regulamentos internos em vigor e as 
decisões dos órgãos sociais da cooperativa. 

Quatro – Concorrer por todas as formas ao seu alcance para o bom-nome e eficiência da 
cooperativa. 
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Cinco – Prestar o trabalho ou o que lhes competir, em cumprimento do objeto social. 

 

Artigo Décimo Terceiro 

Regime Disciplinar 

 

Um – Aos cooperadores efetivos que desrespeitarem os presentes estatutos, os 
regulamentos internos em vigor, as decisões dos órgãos sociais da cooperativa, ou de 
qualquer forma a lesarem ou atentarem ao seu bom nome e prestígio poderão ser aplicadas 
as seguintes sanções: 

a) Repreensão; 

b) Multa; 

c) Suspensão de direitos sociais até cento e oitenta dias; 

d) Exclusão. 

Dois – A aplicação das sanções referidas nas alíneas a), b) e c) do nº1 compete à Direcção, 
com admissibilidade de recurso para a Assembleia Geral; 

Três – A sanção de exclusão compete à assembleia geral. 

Quatro – A aplicação de qualquer sanção deverá ser precedida de processo disciplinar, e 
obedecer às regras estabelecidas no Código Cooperativo. 

 

Artigo Décimo Quarto 

Reembolso 

 

Um - No caso de demissão, os cooperadores efetivos terão direito a receber, no prazo 
máximo de um ano a contar da sua desvinculação da cooperativa, o valor dos títulos de 
capital realizados, bem como os excedentes e juros a que tiverem direito relativamente ao 
último exercício social, até à data da desvinculação. 

Dois - Os cooperadores excluídos apenas terão direito a receber, no mesmo prazo, o valor 
dos títulos de capital realizados. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS ÓRGÃOS SOCIAIS E ACADÉMICOS 

 

SECÇÃO UM 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo Décimo Quinto 
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Órgãos Sociais 

 

São órgãos sociais da cooperativa: 

Um – A Assembleia Geral 

Dois – A Direção 

Três – O Conselho Fiscal 

 

Artigo Décimo Sexto 

Conselho Pedagógico 

 

O Conselho Pedagógico é o órgão académico da cooperativa nos domínios pedagógico-
didáticos, sendo responsável pela elaboração do projeto educativo, coordenação e 
supervisão pedagógica, orientação educativa, métodos de ensino e de avaliação, prestando 
adicionalmente parecer consultivo sobre matérias que lhe sejam submetidas pelos órgãos 
sociais. 

 

Artigo Décimo Sétimo 

Composição, Designação e Competências 

 

A composição, forma de designação e as competências do orgão académico referido no 
artigo anterior serão objeto de Regulamento Interno, a aprovar em Assembleia Geral, tendo 
em conta as disposições legais vigentes. 

 

Artigo Décimo Oitavo 

Duração dos Mandatos 

 

Os titulares da Direção, do Conselho Fiscal e da Mesa da Assembleia Geral são eleitos por 
um período de quatro anos civis.  

 

Artigo Décimo Nono 

Listas 

 

As eleições serão feitas por listas indicando o lugar para o qual cada cooperador é proposto 
e dois suplentes para cada orgão. 
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Artigo Vigésimo 

Sucessão de Titulares 

 

Os titulares dos órgãos cessantes mantêm-se em funções até à tomada de posse dos 
membros eleitos, que será conferida pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
cessante. 

 

Artigo Vigésimo Primeiro 

Remuneração dos Titulares dos Órgãos 

 

Um – Os membros da Direção, do Conselho Fiscal e da Mesa da Assembleia Geral, bem 
como os titulares do órgão académico, podem ser remunerados, conforme deliberação da 
Assembleia Geral, mediante proposta da Direção. 

Dois – Os responsáveis pela custódia dos valores e dos bens sociais estão dispensados de 
prestar garantia ou caução. 

 

SECÇÃO DOIS 

ASSEMBLEIA GERAL 

 

Artigo Vigésimo Segundo 

Definição, Composição e Direito de Voto 

 

A Assembleia Geral é o órgão máximo de decisão da cooperativa, nela tomando parte todos 
os cooperadores no pleno exercício dos seus direitos, cabendo a cada um um voto, salvo as 
disposições especiais aplicáveis aos membros beneméritos e honorários. 

 

Artigo Vigésimo Terceiro 

Mesa da Assembleia Geral 

 

A Assembleia Geral é dirigida por uma Mesa, composta por um Presidente, um Vice-
Presidente e um Secretário. 

 

Artigo Vigésimo Quarto 

Convocatória da Assembleia Geral 
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Um – As Assembleias Gerais são convocadas pelo respetivo Presidente da Mesa, com a 
antecedência mínima de 15 dias.  

Dois – As Assembleias Gerais extraordinárias são convocadas pelo respetivo Presidente da 
Mesa, por sua iniciativa própria, ou a requerimento da Direção, do Conselho Fiscal, ou de, 
pelo menos, cinco ou dez por cento dos cooperadores efetivos, conforme a cooperativa tiver 
mais ou menos de mil membros (não podendo ser inferior a cinco cooperadores). 

Três – A convocatória da Assembleia Geral extraordinária deve ser feita no prazo de quinze 
dias após o pedido previsto no número anterior, devendo a reunião realizar-se no prazo 
máximo de trinta dias, contados da data de recepção do pedido de requerimento. 

Quatro – As convocatórias serão feitas por anúncio publicado num jornal local e avisos 
afixados nas instalações da Cooperativa, devendo sempre conter a ordem de trabalhos da 
Assembleia Geral, bem como o dia, a hora e o local da reunião. 

Cinco – A publicação prevista no número anterior torna-se facultativa se a convocatória for 
enviada a todos os cooperadores por via postal registada ou entregue pessoalmente por 
protocolo, o que será obrigatório caso a cooperativa tenha menos de cem membros. 

Seis - As convocatórias poderão, também, ser enviada por correio eletrónico para os 
cooperadores que previamente prestem o seu consentimento. 

Sete – Quando o Presidente da Mesa da Assembleia Geral não convocar esta, em sessão 
extraordinária requerida nos termos da parte final do número dois deste artigo, poderão os 
requerentes solicitar a respetiva convocação Judicial, sem prejuízo de a convocatória poder 
ser feita pelo Conselho Fiscal, nos termos da lei cooperativa. 

 

Artigo Vigésimo Quinto 

Sessões Ordinárias e Extraordinárias 

 

Um – Realizar-se-ão anualmente duas Assembleias Gerais ordinárias: uma, no mês de 
dezembro, para apreciação do plano de atividades e orçamento do ano seguinte, outra, no 
primeiro trimestre do ano para apreciação do relatório e contas da Direcção e do respectivo 
parecer do Conselho Fiscal. 

Dois – Quadrienalmente realizar-se-á também uma Assembleia Geral Ordinária, para 
eleição dos titulares da Direcção, do Conselho Fiscal e da Mesa da Assembleia Geral. 

Três - Poderão ocorrer Assembleias Gerais extraordinárias nos termos do número dois do 
artigo anterior.   

 

Artigo Vigésimo Sexto 

Quórum 

 

Um – A Assembleia Geral reúne, em primeira convocatória, à hora marcada, com a 
presença de mais de metade dos cooperadores com direito de voto e não sendo possível, 
uma hora depois, com qualquer número de cooperadores presentes ou representados. 

Dois – Sem prejuízo do estabelecido no número anterior, caso a assembleia geral seja 
convocada a requerimento dos cooperadores, nos termos do número dois do artigo vigésimo 
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quarto destes Estatutos, a mesma só se realizará, se à hora marcada, estiverem presentes, 
pelo menos, três quartos dos requerentes. 

 

Artigo Vigésimo Sétimo 

Votos por Correspondência e Representação 

 

Um - É admitido nas Assembleias Gerais o voto por correspondência e por representação, 
nos termos legais. 

Dois - O Presidente da Mesa da Assembleia Geral deve assegurar e verificar a 
autenticidade e confidencialidade dos respetivos instrumentos. 

  

Artigo Vigésimo Oitavo 

Competências da Assembleia Geral 

 

Um – À Assembleia Geral compete pronunciar-se sobre todos os assuntos que lhe forem 
presentes, designadamente os que, nos termos do Código Cooperativo, são de sua 
competência exclusiva. 

Dois – As deliberações serão, em regra, tomadas por maioria simples. 

Três – Carecem de aprovação de dois terços dos votos expressos as deliberações sobre as 
seguintes matérias: 

a) Alterações de estatutos e alteração ou aprovação de regulamentos internos; 

b) Fusão, cisão ou dissolução da cooperativa; 

c) Filiação da cooperativa em cooperativas de grau superior ou em organizações 
internacionais; 

d) Exclusão de cooperadores e apreciação como instância de recurso das sanções 
aplicadas pela direcção. 

e) Exercício do direito de acção civil ou penal contra directores, gerentes, mandatários e 
membros do conselho fiscal da cooperativa. 

Quatro – As alterações de estatutos serão apreciadas em Assembleia Geral expressamente 
convocada para o efeito. 

Cinco – Não serão aprovadas a dissolução da cooperativa se a ela se opuser um número 
de cooperadores efectivos igual ou superior ao legalmente exigido para a constituição da 
cooperativa, comprometendo-se aqueles a assegurar a continuação das respectivas 
actividades. 

 

SECÇÃO TRÊS 

DIREÇÃO 
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Artigo Vigésimo Nono 

Composição 

 

A Direção é composta por um Presidente, um Vice-presidente, um Tesoureiro, um 
Secretário e um Vogal, competindo-lhes, nos termos legais, a administração e a 
representação da Cooperativa. 

 

Artigo Trigésimo 

Competências 

 

Compete, em especial, à Direção: 

Um – Promover e dar execução a programas específicos de formação cooperativa e 
profissional, nos termos legais. 

Dois – Exercer as competências previstas no número um do artigo trigésimo oitavo do 
Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo. 

 

Artigo Trigésimo Primeiro 

Forma de Obrigar 

 

Um – A cooperativa obriga-se com as assinaturas de dois membros da Direcção, sendo 
uma a do Presidente. 

Dois – Exceptuam-se do disposto no número anterior os actos de mero expediente, para os 
quais basta a assinatura de um membro da Direção. 

Três – Para obrigar a cooperativa em valores superiores a quinhentos euros, é 
obrigatória a assinatura do Tesoureiro. 

 

SECÇÃO QUATRO 

CONSELHO FISCAL 

 

Artigo Trigésimo Segundo 

Composição 

 

O Conselho Fiscal é composto por um Presidente, um Relator e um Secretário, competindo-
lhe, nos termos legais, o controle e a fiscalização da cooperativa. 
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CAPÍTULO V 

DOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, RECEITAS E DISTRIBUIÇÃO DE EXCEDENTES. 

 

Artigo Trigésimo Terceiro 

Receitas 

 

Constituem receitas da cooperativa: 

Um – As decorrentes da atividade da cooperativa; 

Dois – Quaisquer donativos ou subsídios recebidos, de organizações nacionais ou 
internacionais; 

Três – Quaisquer outras, legais e estatutáriamente admissíveis. 

 

Artigo Trigésimo Quarto 

Aplicação dos Excedentes 

 

Os excedentes anuais líquidos, terão a seguinte aplicação: 

Um – Cinquenta por cento para a reserva legal; 

Dois – Dez por cento para a reserva de educação e formação cooperativa. 

 

Artigo Trigésimo Quinto 

Retorno 

 

Um - O remanescente que restar depois das reservas para os fundos referidos poderá ser 
distribuído pelos cooperadores, proporcionalmente às operações económicas realizadas por 
estes com a cooperativa, como sejam o trabalho e serviços por eles prestados ou 
usufruídos, que acrescem aos levantamentos já efetuados pelos respetivos membros, 
deduzindo-se uma verba de cinco por cento destinada a remunerar os títulos de capital. 

Dois – Não se pode proceder à distribuição de excedentes entre os cooperadores antes de 
se terem compensado as perdas dos exercícios anteriores ou, se tiver utilizado a reserva 
legal para se compensar essas reservas, antes de se ter reconstituído a reserva anterior ao 
da sua utilização. 
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Artigo Trigésimo Sexto 

Operações com Não Cooperadores 

 

Os excedentes anuais gerados por produtores ou utentes não membros (terceiros) são 
insusceptíveis de repartição, revertendo integralmente para reservas obrigatórias. 

 

CAPÍTULO VI 

DA DISSOLUÇÃO LIQUIDAÇÃO E PARTILHA 

 

Artigo Trigésimo Sétimo 

Causas de Dissolução 

 

A cooperativa dissolve-se por: 

Um - Esgotamento do objeto ou impossibilidade insuperável da sua prossecução; 

Dois - Fusão ou cisão integral; 

Três - Deliberação da Assembleia Geral; 

Quatro - Decisão judicial transitada em julgado que verifique que a cooperativa não respeita 
no seu funcionamento os princípios cooperativos, que o objecto real da cooperativa não 
coincide com o objecto expresso no acto da sua constituição ou nos estatutos, que utiliza 
sistematicamente meios ilícitos para a prossecução do seu objecto ou ainda que recorra à 
forma de cooperativa para alcançar indevidamente benefícios legais; 

Cinco - Decisão judicial transitada em julgado que declare a cooperativa impossibilitada de 
cumprir as suas obrigações. 

 

Artigo Trigésimo Oitavo 

Processo de Liquidação 

 

Um – A dissolução da Cooperativa implica a nomeação de uma comissão liquidatária 
encarregada do processo de liquidação do património da cooperativa. 

Dois – No caso de dissolução voluntária, a assembleia geral que deliberar a dissolução 
deve eleger a comissão liquidatária, à qual conferirá os poderes necessários para, dentro do 
prazo que lhe fixar, proceder à liquidação. 

Três – Aos casos de dissolução referidos nos números um e dois do artigo anterior é 
aplicável o regime jurídico do procedimento de liquidação por via administrativa de entidades 
comerciais. 

Quarto – Ao caso de dissolução referido no número cinco do artigo anterior é aplicável, com 
as necessárias adaptações, o Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas.  
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Quinto – Feita a liquidação total, deve a comissão liquidatária apresentar as contas à 
Assembleia Geral ou ao Tribunal, conforme os casos, organizando sob a forma de mapa, 
um projecto de partilha do saldo, nos termos do artigo seguinte. 

 

Artigo Trigésimo Nono 

Partilha 

 

Um – Uma vez satisfeitas as despesas decorrentes do processo de liquidação, o saldo 
obtido por este será aplicado imediatamente e pela ordem seguinte: 

a) Pagar os salários e as prestações devidas aos trabalhadores da cooperativa; 

b) Pagar os débitos da cooperativa, incluindo o resgate dos títulos de investimento e 
outras prestações eventuais feitas pelos membros da cooperativa, estabelecidos nos termos 
do artigo anterior; 

c) Resgatar os títulos de capital. 

Dois - O montante da reserva legal estabelecido nos termos do Código Cooperativo que não 
tenha sido destinado a cobrir eventuais perdas do exercício e não seja susceptível de 
aplicação diversa pode transitar, com idêntica finalidade, para a nova entidade cooperativa 
que se formar na sequência de fusão ou de cisão da cooperativa em liquidação. 

Três – Quando à cooperativa em liquidação não suceder nenhuma entidade cooperativa 
nova, a aplicação do montante estabelecido no número anterior será: 

a) Determinada pela União, Federação ou Confederação do ramo do sector cooperativo 
na qual a Cooperativa em liquidação estiver agrupada; 

b) Determinada pela União, Federação ou Confederação que, atendendo à identidade 
do ramo do sector cooperativo ou de âmbito mais próximo estiver da cooperativa, caso esta 
não esteja agrupada em nenhuma cooperativa de grau superior. 

 

Artigo Quadragésimo 

Foro 

 

É escolhido o foro da comarca de Santarém para todas as questões a dirimir entre os 
cooperadores e a cooperativa ou entre aqueles relativamente a esta. 

 

Proposta de Estatutos Reformulados para Apreciação em AGE de 17 de junho de 2019  


