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Assembleia Nadonal
Lr i 11 ,' 2211 5:

Lei que aprova o Codigo dos Valores Mooiliarios. altera os artigos112.o,

113.0, 177 .0, 0 n." 7 do artigo 241 ". 0 11.0 3 do artigo 304 .0, 350 .0,

369 .0,374.0,375 .0, 377 .0e 44 9.0, da Lei 11 .0 1/04, de 13 de Fevereao.

Lei das Soriedades Comerciais e 0 ertigo 6.0do Decr eto Legisletivo

Presidencial n.v 6113, de lOde Ontubro. que aprova 0 Reg ime Jur idico

das Sociedades Ge storas de Mercados Regulanentedos e de Services

Fin anc eiros sobre Valores Mobiltanos. - Revog a a L ei n." 12105,

de 23 de Setenbro. Lei des Valores Mooiliarios, cDecreto Legislativo

Presidencial n." 4/13, de 9 de Outubro. score 0 Regime Jurtdico do

M ercado Regulamentado de Divida Publica Titulada eon: 3 do

ertigo 167.0, 0 n." 9 do arti!,-o309 .0, 0 arligo 332 .0, os n." 3 e 4 do

arl igo 335 .0, os artigos 336 .0, 337 .0, 348.0, 349 .0, 352 .0 a 362 .0, os

ertigos 378.0, 379 .0, e 392 .0 da Lei n." 1/04, de 13 de Eeveree o. Lei

das Sociedades Comerciais.

Lr i 11, '23/ 15:

Aprova a L ei das Coop eratives. - Revoga 0 Cap itulo V do Titulo II

do Livro II do Codigo Comercial. 0 Decreto-Lei 11 .0 115n5, de 22

de Selembro - Regime Jurldico das Cooperatives e t oda s as

disposir oes que contrariem a presente L ei,

Ministerio das Finan!as
Desp a rho 11 ,' 255/1 5:

Subdelegu plenos p oderes a Amenco Miguel da Costa, g ecretano

Geral deste Mnusteno. pam representar 0 Min ister io das Fin an ~ as ,

na assinatura do contralo de loca.;ilo f inallCeira mob ililiria para

a aqu isi~ilo de 12 vialll'as, com 0 Banco Econolllico, S,A. , com

sede na Ru a I " Con!lfesso do MPLA, 11.0 27, Ingolllbota, Luan da,

Drsp~ rho 11,' 256/1 5:

Fix a a subven~ilo mensal vitalicia de Edith M aria Veiga da Fonseca,
villVa de LllCio Amaral Pais da Fonsec a, em 85% do sallirio base,

que corresponde ao montante de Kz: 369,783,75,

Drsp~ rho 11,' 257/15:

F ix a a subven~ilo mensal v itali cia de F efll an do Faust ino Muteka,

ex-Milistro daAdministra.;w doTerritiir io eGovernador daProvi lcia

do Hualllbo, em 85% do salario base, que c OlTesponde ao montante

deKz: 396,196,87,

ASSEMBLEIA NACIONAL

Lti n. " 22/15
de 31 de Ag osto

o imperative const itucional determina que 0 sistema
financeiro deve ser organizadc de form a a garantir a form a

cao, captaca o, capitalizaca c e segura nca das poup ancas, bem
como a m obilizacao e a aplicacao dos recursos financeiros

necessarios ao desenvolvimento economico e social.
Em cumpr i me ntc desse desid erate , procedeu- se a uma

reform a do sistema financeiro nacional, dand o destaque ao

fomento do mercado de va lores mobi liari os e instrumentos
derivados, r econhecido como element o fundam ental na

ligacac entre a poup anca e 0 investimento, bem com o para 0
cresc i mento econornico.

A Lei n." 12/05, de 23 de Setembro - Lei dos Valores

Mobili arios, representou um passo ini cial imp ort ante na
regula cac do m ercado de valores m obiliarios e instrumentos

derivad os que agora urge aprofimdar. tendo em conta 0 estadio
de desenvolvimento da economia nacion al.

oExecutivoAngolano. em«nformidadc comos«Objectives
e Princip ios par a a R egulacac de v alores Mobili arios»,
estabe lecidos pela Organizacao Intemacional das Comis soes

de Valoree (lOSCO), on de se determina que a regula cac do
mercado de va lores m obi liari os e instrumentos derivad os
deve ass um ir como obj ect ivos centrais a pr otecltao dos
investid ores, 0 assegurar da ef icienc ia, do fun cion amento

regu lar e da transparencia do m ercado de va lores mobi liarios

e instrumentos derivad os, a pr evelwao do risco sistemico
e a prom 0ltao do desenvolvimento do mercado de valores
mobi liarios e instrumentos derivad os,

Tendo em conta a necessidade de delimitar, de fonna clara,

o perimetro de regulaltao do mercado de valores mobi liarios e

instn unent os derivados e 0 regime da actividade dos agentes de
intennedialtilo no mercado de valores mooiliarios e instnunentos
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2. As custas abrangem, nos ten nos gera is, a taxa de justica.

os honor arios dos defensores ofic iosos, os emolumentos a

pagar aos peritos e os demais encargosresultantes do processo.

3. As custas dev em, entre outras, co brir as despesas

efec tuadas com:

a) a transporte dos defensor es e perit os;

b) As comunicacces telefcnicas, telegr aficas ou p os

tais, nomeadament e as que se rela cionam com

as notifi cacces;

c) a transporte de bens apreendidos:

d) A ind emnizacao das testemunhas.

4. As custas sao suporta das p el o argui do em caso de

ap licacac de uma multa ou de uma sa ncac aces sor ia. de

desistencia ou rejeicao da inp ugnacao judicia l ou dos recursos

de decisces condenato rias.

5. Nos dem ais casos, as custas sao suporta das pel o era

ri o public o.

6. a arguido pode, n os termos ge ra is, impugnar judicial

ment e a decisac do Organ ismo de Supervisao do Mercado de

Valoree Mobiliarios relativa as custas, deven do a impugnacao

ser apres entada no prazo de (10) dez dias a partir do conhe

cimento da decisac a impugnar;

7. Da decisao do Tribunal de I.' Instanci a so h a recurso

para a 2.' In stan cia qu ando 0 m ontante exceda a alcada

daqu ele Tribunal.

8. Em tudo 0 que nac se encontra r reguladc n o present e

Codigo, aplicam-se os preceit os reguladores das custas em

pr ocesso crim inal.

ARTIGO 483 .0
(T~xa de jllsti r a)

1. 0 processo por tran sgressac qu e corra pe rante 0

Organismo de Supervisao do Mercado de Valores Mobiliarios

n ao da lugar ao p agamento de taxa de justica.

2. E sta tamb 6n isent a de tax a de justi p a impugna ~a o

judicial de qua lquer decisao do Orga nismo de Supervisao do

Merca do de Valores Mobiliarios.

3. Dao lug ar ao pagamento de tax a de justi p todas as

decisoesjudici ais desfavor aveis ao arguido.

4. a mont ante da tax a dejusti~a dev e ser fix ado em razao

da s ihla~ao econom ica do infractor, bem como da com plex i

dade do processo.

ARTIG0484.o
(Drstin o dHS mllltH S)

1. a produto de 100/0 das multas aplicadas as transgressoes

resultantes da viola~ao das nonnas do presente Codigo, reverte

a favor doEstado, atraves da COilta Unica doTesouroNaciOilal.

2.Para efeitos do nlunero anterior, 0 va lor remanescente das

multa s ap lica das revert e a fav or do or~amento do Organ ismo

de Supervisao do Mer cado de Valores Mob iliarios.
o Preside nte d a Assem b le ia Nacio nal, Fernando da

Piedade Dias dos SeD/las.

o Presidente da Repllblica, JOSE FnUAROO DOS SA~TOS.

mARIo DA REPU BLI CA

Lti n. " 23/15
de 31 de Agosto

A Constituicao da Rep ublica de Angola consagra, n o seu

art igo 38.° n." 2, 0 direit o a livre iniciativ a cooperative. bem
como no seu atigo 92.°, a garantia da coexistenciados sectores

publico. privado e cooperative. Estes preceitos constitucionais

sao um mandate p ara que 0 Estado erie um quadrc leg al e

impl em ente poltticas de foment o ao coopera tivis mo assente

na inici ativa privad a.
A experienc ia int ern acional , em p arti cul ar de pais es da

Africa Subsariana. revela que 0 cooperativismo pode ser uma

forma de organizacaoempresarial com vasta relevancia econc

mi ca e soc ial, capaz de gerar em prego, aumentar a produc ao

de bens e services, co ntr ibu ir par a a seguranca alimentar,

promov er a inclusao soc ial e a integracac regi onal e reduzir

a pob reza em larga esca la. Nesta conformidade, 0 fomento do

cooperativismc surge no topo das agendas p cliticas da quase

totalidade destes p aises.

A experiencia recent e do cooperativi smo emAngo la tem

sido orienta da a organizer 0 trab alh c campones sob impulso

e orientacac do E stado. A pesa r do movimento cooperativis ta

ter uma implantacao extensa em todas as provi ncias. ainda nao

foi capaz de criar organizacces e mpresa riais que tr aduzam 0

potencial economico do sec tor e dos recursos do n osso Pa is,

em p articular , no Secto r Agr ico la. Esta situacac dev e- se,

em boa part e, a falt a de um a legisla cao facilitador a do seu

desenv olvimento no quadrc de um a estra tegia integrada de

foment o ao cooperativi smo.

A aprovacao de uma L ei das Cooperatives Vein preencher

essa lacuna no n osso ordenamento juridico, ao consagrar os

principios gerais e definir b ases n ormativ as par a 0 exerc icio

da actividade das coopera tivas.

E ste D ip loma pretende contr ibuir p ara a criacao de lUn

sector sustentavel e rentavel, capaz de safisfazer asnecessidades
economicas e sccia is des seusmenjbrose da econnnia em geral.

A preSeIlte L ei tr aduz as melhor es prati cas intemacionais,

ajustadas ao ordeIlamento juridico nacional e esta finn eIn eIlte

eIrraizada nos princip ios cooperativos daAlian~a Cooperativa
hltem aciOilal, cOilsiderados cOino indispeI1Saveis para cOllslru ir

eInpresas viaveis, com as quais os meInbros se identifiqueIn ,

como exteI1SaO dos seus va lores e como um m eio de ga rantir

o seu SUSteIlto e prosp eridade individual.

Trat a- se de um quadro leg al fl exi v el que, se m deix ar

de estab elecer principios muito claro s que dev eIn p aut ar a

actua~ao das cooperativas, prom ove a sua auto-regula~ao.

a object ivo da afulIla~ilo das cooperativas cOinorealidades

eIIlpresariais modemas, capazes de cOinpetir cOInoutras fonnas

de organiza~ao empresarial do sec tor privado estl no iimago

do novo qua dro leg al. E ste desid erato ditou a a dop~ao deum

regime economico e de organiza~ao fl exiv el.

A exteI1SaO da abe rh lra do cap ita l soc ial das coopera tivas,

a possibilidade de p articip a~a o eIn soc iedades comerciais e

de associa~ao a va rias eIlt idades par a, n a pross ecu~ ao dos

object ivos da cooperativa, 0 eIlquadrameIlto dado as opera~oes
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com terceiros, a forte responsabilizacao e a poss ib ilidade de

profissionalizacao dos orgaos da Direccao, 0 aco lhime nto de

m eios de fin anciament o m odem os, a consagracac do voto

p lura l nas cooperativas de grau superior e os mecanismos de

distribuicao de excedentes silo exemplos desta flexibilidade que
se traduzira em cooperativas mais solidas, mais democ raticas

e mais rentaveis.
Po r fim, a present e L ei ga r-ante 0 reconheciment o da

imp ortancia do cooperativismo para a criacao deriqueza e de

e mprego. bem como para uma maior coesao social e 0 reforco

do apo io do Estado ao sector atraves de politi cas e de redes

de apo io, muna logi ca de proximidade ao financi amento, a

formacao e a ligacac ao m ercado das cooperativas.

Para 0 efe ito, enecessario criar uma estrutura que ligue

o Estado as cooperativas, com a incumbencia especifica de

implementar a estra teg ia e as politi cas nacionais de foment o

ao cooperativismo.

AAssemb leiaNac iona l aprova , por mandato do povo, nos

tennos das disposicees combinadas da alinea b) do artigo 16J.O,

da alinea d) do n." 2 do artigc 166.°, ambos da Constituicao
da Republica de Angola, a seguinte:

LEI DAS COOP ERATIVAS

CAPITULO I
Dt spo stcoes Oer ais

ARTI GO \. 0

(O bjHto)

1. A presente Lei consagra os principios gera is aplicaveis

ao Sec tor Cooperativo e regul a 0 exe rcicio da activ idade

das cooperativas.

2. Compete ao Titular do Po der Ex ecutivo regulamentar

os ramos de activ idade das coopera tivas.

ARTI GO 2,°

(Am bit o)

A presente Lei aplica-se a todas as coopera tivas, corn sede

no territcric nacion al, ind ep end ent em ent e do seu objecto

socio-ec o nomico.

ARTI G03, 0

(Drfillir Ors)

Para efe itos da present e Lei, enten de-se por:

a) Cooperanvos - as pessoas colectivas autcnomas. de

livre const ituicao, de capita l e composicao varia

ve is e de contro lo dem ocraticc , em que os seus

m embros se obrigam a contr ibu ir com recursos

financeiros, bens e services, para 0 exercicio de

uma actividade empresarial, de proveito comum

e com riscos partilhados. que visa a promocao dos

interesses sociais e econcmicos dos seus me mbros.

com um retomo patrimoni al predominantem ente

realizado na proporcao das suas operacces com

a coopera tive;
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b) Cooperauvosdeprimeirogr(QI - as const ituidas POI'

pessoas singulares e/ou colectivas, cuj o objecto

assenta na prestacac directa de services aos seus
membros;

c) Cooperanvas de segundo gran Oil de grausupenor

- as unices, federacc es ou confe deracces de

cooperatives cujo objecto assenta na coordenacao,

financiam ento, formacao, orientacac e organiza

ltao produti va em maior esca la dos services das
suas cooperativas filiadas, bem como na defesa e

promocao dos interesses das suas filiadas perante

instituic ces public as ou privadas;
d) Cooperanvaspolivaletues - as que abrangem ma is

de uma area de actividade dentro do mesmo ramo ,
incluindo actividades rela cionadas ou conexas,

desde que estejam organizadas por seccces;
e) Pm c tp ios cooperanvos - os principios que inte

gram a declaracao sobre a identidade cooperativa

adoptada pela Al ianca Cooperativa Interna cional ,

na redaccac dada pela presen te Lei.

ARTIG04.o
(Classi ficara o da s r eeper anva s)

1. As coo pera tivas pod em ser de primeiro gra u ou de
segundo gra u, sendo estas ultimas tamb em designadas de

cooperativas de grau superior.

2. A definic ac e finalidades das cooperativas de primeiro

e de seg undo grau estao descrit as nas alineas b) e c) do

artigc anter ior.

3. As coopera tivas de primeiro e de segundo grau estao

sujeitas as mesmas regras de exercicio da sua actividade, salvo

disp osicao expressa em contrario.

ARTIGO 5.0
(PriIlripios rooper attvos)

As coo perativas, na sua constituicao e fun cionam ent o,

obedecem aos segu i ntes princip ios cooperativos que integram

a declara cac sobre a identidade coo perativa adoptada pel a

Alianca Cooperativa Int em acional :

a) Princip io da adesac vo luntaria e livre permanencia

dos seus membros;

b) Princi p io da ges tae e administracac dem ocratica

contro lada exclus ivamente pel os seus m embros;

c) Princ ip io da participacao econom ica dos membros;

d ) Princ ip io da autonomia e independencia;

e) Princip io da educacao, formacao e informacao;

fi Principio da solidariedade e da intercooperacao;

gJPrincipio da preocmacao e interesse pcla comunidadc.

ARTIGO 6,°
(Pr in rtpfn da ad r s~ o volunta ria r da livre prrmaurnria)

As cooperativas sao orga nizacces volunta ries, abertas a

todas as pessoas aptas a utilizar os seus services e disp osta s
a assum ir as responsabilidades de membro, sem discrimina

cces de sexo, sociais, politi cas, raciais, religiosas, regionais

ou de qualquer outra natureza, podendo cada sujeito aderir,

pennanecer ou demitir-se livre e vclun tariamente.
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ARTI G0 7,0

(Prinripio da !/.HI~ o r admiuislra r~o demcer auc a exrlustva)

1. As coopera tives sao organizacces democraticas cuja

gestae e administracao econtrolada exclusivamente pelos seus
membros, OS quais participam activamente na formula cao das
suas pohticas e na tomada de decisoes.

2. Sem prejuizo do disposto no numero anterior, a Direccao
das cooperatives, para a pr ossecuc ao das suas atr ibuicces,
pode contratar gestores e tecnic os que nac sejam m embros,

delegando-lhes os poderes necessaries.
3. as membros elcitos para os6rgllossociais das cooperatives

sao responsaveis pelos resultados da ges tae do periodo em

que exerceram funcces perante os m embros que os elegeram.
4. N as coopera tives de primeiro grau, os m embros estao

em igual dade de direitos e obrigacces, segundo 0 criter io, um

m embro, um voto.
5.As cooperatives de segundograu devem estar organizadas

de form a democratica.

ARTI GO 8,°

(Pr inr ipio da parttrfp arao rroll om ir a dos mrmbros)

1. Os m embros con tr ibue m equitativamente par a 0
capita l soc ia l das respecti vas coope ratives e controlam 

-no dem ocraticamente.

2. E pennitido aos m embros acordarem a remuneracac
da sua participacao.

3. as membros destinam os excedentes para a const ituicao
de uma reserva financeira para 0 desenvolvim ento do objecto
das suas coopera tives . bem comopara 0 Sell beneficio na pro

porcac das respectivas tran saccces coma coopera tiva e para
apoic a outras actividades aprova das e mAss e mb leia Gera l.

ARTI G09, 0

(Pr inr ip io da aUlouom ia r iud rpruMnria)

As coopera tivas sao organizacces autonomas de entrea 
juda, contro ladas exclusiva mente pelos seus membros, cuja

int eraccao, acordos e cooperacao com outras organizacces
privadas, gove mamentais, intelllacionais ou de outra nahlfeza
ou recur so a capital extelllo, devem ser feitos de modo a que
fiqu em assegurados 0 contro lo democratico pe10s SellSmem

br os e a mamltelwao da sua autonomia como coopera tivas.

ARTI GO 10,°
(Pr inr ipio da rdur arao, ronna rao r iuronna r~o)

1. As coope rativas pr omovem a educaltao, formaltao e
capac italtilo dos SellS membros, dos representantes e1eitos, dos

dirigentes e dos trabalhadores, de modo que possam contribuir
eficaz mente para 0 Sell desenvolvim ento.

2. As coopera tivas devem infonnar 0 grande pllblico, par

ticul annente, os jovens , os lideres de opiniao e a comunidade,

sobre a natllI"eza e as vantage ns da cooperaltao.

ARTI GO 11.°
(Pr inr ip io da iut rrroop rr a rilo)

As coopera tivas devem trabalhar em conj llIlto, atraves de
estruttlfas locais, regionais, naciOllais e intelll acionais, para

selVir de fonna mais eficaz os SellS m embros e dar mais forlta

ao movim ento coopera tivo.

mARIo DA REPUBLICA

ARTI GO \2. 0
(Pr inr ipio dr Int eresse pela r omur udade)

As cooperativas trabalham para 0 desenvolvim ento sus 

tentavel das suas comunida des, atraves de politic as. pianos e

projectos aprova dos pelos m embros.

ARTI GO 13,°

(Intc tativ a roo per attva)

1. As coopera tives podem exerce r livr emente qualquer

actividade economica. desde que respeitem a lei e os prin ci
pios coopera tivos.

2. Nao pode ser vedadc, restringid c ou condic iona do as

cooperatives 0 acesso e 0 exercic io de actividades que possa m

ser desenvolvidas por sociedades comerc iais ou por outras
e ntidades da mesma natureza, ou ainda por qua isquer outras

pessoas colec tivas de direito privad c sem fin s lucrativos.
3. A util izacao da forma coopera tive nao isenta da obriga

toriedade da obtencaode autorizacces e licences e do cumpri
mento de outras formalidades para 0 exercicio da actividade.

4 . Ficam sem efe ito todos os actos admin istrativos que
contrariem0 disposto nos muneros anteriore s.

ARTI GO 14.0
(Pro ssrru rilo de s obj ecttv osj

1. As cooperatives, na pr ossecucac dos seus objectives,
podem nomeadamente:

a ) Adqu irir propriedades moveis, propriedades imoveis

ou outros direitos necessarios para 0 desenvolvi

menlo das suas activida des;

b) Penn itir a utilizacao dos seus bens ou services por

outras coopera tives, no espirito de entreajud a e

complemento de meios ou de operacces;
c) Utilizar bens ou services de outras coopera tives, no

espirito de e ntreajuda e complemento de meios

ou de operacces;

d) Exigir a exc lusividade dos seus membros nas opera

cces que fazem parte do objecto da coopera tive;
e) Estab e1ecer com outras pessoas , singulares ou colec

tivas, cOlltratos, acordos ou conveIwoes;

fl Associar-se a olltras entidades para 0 desenvolvimento

de actividades eCOllomicas, atraves de cOlltratos de

assoc ialtao eIn parti cipaltao, consorcios e oulros;

g) Filiar-se eIn outras coopera tivas, nOlneadamente de

grau superior, e ainda palti cipar eIn sociedades e

assoc ialt0es, nos tennos da legi slaltao eIn v igor;

II) Contra ir eInpres timos e realizar outras operalt0es
financeiras;

i) Rea lizar operalt0es cOIn terceiros, dando priorid ade

aos meInbros inscritos na coopera tiva.

2. Nos casos pr evi stos nas alineas e) e f) do nllIn ero
anter ior, a gestao destes pr oj ectos pode ser confiada a um nao

meInbro, sob ~'llpervisilo da Direcltilo, nos tennos definidos pe1a

AsseInb leia Gera l e 0 resultado apurado a favor da cooperativa
deve ser escriturado na contabilidade eIn conta separada do

realizado com os membros.
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ARTIGO I ~ .o

(Oper arnes rom ter retr cs)

1. As coopera tives, na prossecuc ao do seu objecto ou

no cum pr i me ntc de obrigacces, podem reali zar operacces
com terceiros, nos mesmo s termos que realizam com os

seus rnembros, sem prejuizo das limit acces estabe lecidas na

presente Lei, na legislacac complemen tal' e nos estatutos de

cada coopera tiva.

2. As operacces com terceiros, incluidas no objecto social
das coo perativas, devem ser escritura das em separado das

operacces realizadas com os membros da coopera tive.

3. As operacces com terceiros nao pod em desvirtuar a

finalidade das coopera tives , nem prejudicar os interesses dos

seus m embr os.

4. Os excedentes anuai s liquidos gerados pelas operacces

com terceiros sao calculados com a alocacao proporciona l da

totalidade dos e nc argos.

5. Os excedentes anuais liquidc s, gera dos pelas operacces

com terceiros revert em para a r eserva , para a educacao e

formacao cooperatives ou nos termos des estatutos, para

outre fund c indivisivel destinado a prestacao de services aos

m embr os ou acomun idade.
6. Aplica -se 0 disp ostc no present e art igo aos result ados

originados pela participacao em sociedades comercia is. excepto

quando essas sociedades realizem actividades preliminares ou

complementares as da propria cooperative e concorram para a

pret ica deacto cooperative e ac currorunento da finalidade dela.

ARTIGO 16.0
(Ramo s do rooprr~ thismo)

1. Sem prejuizo de outros que venham a ser legalm ente

admitidos. 0 Sector Cooperative «mpreendcos seguintes ranos :

a) Agra rio (agrico la, pecuario, fiorestal e afins);

b) Art esan ato;

c) Come rcializaltao;

d) ConslUno;

e) ConstnlltaO;

fi Cre dito;

g) Cultura;

II) Emino e educaltao basi ca, m edi a, profissional e

superIOr,

i ) H abitaltao;

j ) M ineraltao artesa na l e sem i-industr ial;

k) Pescas, derivados e afins;

I) Sallde;

111) Segur o;

11) Solidariedade soc ial;

0) Transportes;

p ) Ambiente;

q) Outros previstos em lei espec ial.

2. As cooperativas podem constituir-se com lUn objecto

multi-sectori al e desenvolver activ idades de varios ram os,

des de que os respectivos estatutos indiquem 0 ramo principal,

designado de integraltilo e a legislaltilo comp lemental' aplicavel

o pennita .
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ARTIGO 17.0
(COOp H attvas p o nvaient esj

1. As coo peratives que abranjam mais de uma area de

activ ida de dentro do m esm o r am o, incluindo activida des

relacion adas ou conexas. podem constituir-se como coopera 

tivas poliv alentes desde que esteja m organiza das por seccces.

2. Cada seccao da cooperative deve possuir regul amento

propri o e orga nizacao contabiltstica separa da qu e permita

uma ava liacao dos seus result ados.

3.0 capita l social da cooperativa responde em conjunto e

de forma solidariapelas obrigacoes assumidaspor cada seccao.

ARTIGO 18,0
(Cooper attvas d ~ interesse publt ro)

1. A constituicao de coopera tives de int eresse public o

depende de previa auto rizacao ad ministrative a ser concedida

pelo Titular do Po der Executivo, com parecer favoravel do

Dep art amento M in isterial de Tutela do respective Sector.

2. As coopera tives de interesse publico devem resp eitar os

principios cooperatives no qua dro da sua natureza especifica .

3.AprescneLeieplica-sc ascooperetivas deintcresscprnlico
em tndo que nac contrarie a respectiva legislacac espec ial.

ARTIGO 19,0

(Assori~r~o de roce era uvas rom ouu-as pessoas roleeuvas)

1. As coo peratives podem assoc iar-se a outras pessoas

colec tivas de natureza cooperativista ou nao cco pera tivis ta .

desde que dai nac result e a perd a da sua autonomia.

2. Nas cooperatives que resultam exclusivame nte da asso

ciacac entre cooperativas, ou en tre estas e pessoas colec tivas

de direito publico, 0 regime de voto podera ser 0 adoptado

pela s cooperatives de grau superior.

ARTIG020,0

(Dirrito S1IbsidiMio )

Para colmatar as laClUlas da presente Lei, que nilo 0 possam

ser pelo r ecurso a legisl altao com pleme ntal' ap licavel aos

diversos ram os do Sector Cooperativo , ap lica-se, na m edid a

em qu e se nao desrespeitem os principi os coo pera tivos, a

Lei das Soc iedades Comerciais, nom eadament e os preceitos

ap licaveis as soc iedades anon imas.

CAPiTULO II

Da Constituir ao da s Cooptratiyas

ARTIG021.°
(Fol'm~)

1 As cooperativas de primeiro grau prevista s na alinea b)

do att igo 3.° da presente Lei constihlem -se pOl' instnnnento

patticular ass ina do, pelo m enos, pelo nlnnero minimo de

membros exigidos para a cons tituiltao de uma cooperativa,

com reconh eciment o p Ol' sem elhatwa das ass inaturas.

2. Sem prej u izo do di spost o no nlunero ante r io r. as

coo perativas de primeiro grau constitue m-se p Ol' escritura

Pllbli ca quando seja necessaria para a transmissao dos bens

que repr esentem 0 cap ita l soc ial inicial da coo perativa.
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3.A legislacao complementar aplicavel aos diversos ramos

pode exigir a forma de escritura public a para a constituicao

de cooperatives de primeiro gran.

4.As cooperatives de segundo grau previstas na alinea b) do

art igo 3.° da presente Lei constituem-se por escritura public a.

ARTIGO 22,0
(Assembl eta Const ituttva)

1. as interessados na constituicac de um a cooperative

devem reunir em Assembleia de Fundadores, denominada

de Assembleia Constitutive. para cuja m esa devem e1eger,

pelomenos, 0 presidente da Assembleia Constitutiva, a quem

compete convocar e dirigir as reunices necessaries ate a tomada

de posse dos titnlares dos orgaos da cooperative constituida.

2. Cada interessado dispce de lUn so voto.

3.A cooperative considera-se constituidaapenaspet'aqueles

que votam favoravelmente a sua criacao e aos seus estatutos.

4. Para que acooperetiva scconsidcrc «nstiruida cnecessario
que 0 num ero de interessados que votou favoravelmentea sua

criacao e aos seus estatutos seja pelo menos igual ao mun ero

minimo legalmente exigido, sendo irrelevant e 0 mun ero dos

que votaram em sentido contrario.

ARTIG023 .o
(Ar to ro nst ttuttvo)

1. A Mesa daAssemb leia de Fundadores elabora uma acta,

a qua l deve obrigatoriamente conter, sob pena de nulida de do

acto constitutive:

a) A deliberacac da constituicao e a respectiva data:

b) a local da reunia o;

c) A denominacac da cooperative;

d) A localizacao da sede:

e) a objecto da ccopera tiva;

j) a ramo do Sector Cooperative a que pertenc e ou por

que opta como espaco de integr acao no case de

ser uma coopera tive multi-sectori al:

g) as ben s ou os direit os, 0 trabalho ou os services

com que os m eIubros concorreIu:

II) A aprova~ao do estatuto social da cooperativa:

i ) A dura~ ao, quando nao seja por teIUp Oilimit ado:

j ) as titul ares dos 6rgaos da cooperativa para 0 pri

meiro mandato:

k) a nom e. nacionalid ad e, esta do civil, pr ofissao,

resideIlCia dos ftmdadores que aprovaram a acta.

2. A acta de ftmda~a o deve ser assinada por qUeIU teIlha

aprova do a cria~ao da coopera tiva.

3. as estatutos aprova dos deveIu constar eIU dOCluuento

anexo a acta de funda ~ a o e ser ass ina dos pelos mesm os

fund adores que ass inam a acta de ftmda~a o.

4. Pe10 meIlOS dez assiuaturas da acta e dos estahltos deveIu

ter reconhecim eIlto por SeIUelllanp.

mARIo DA REPUBLICA

ARTl G024.o
(Numer o miuimo d ~ membr osj

1. a muner o de membros de um a cooperativa evariavel

e ilimit adc , nao podendc ser inferior a dez num a cooperativa

de primeiro grau e a dois num a cooperative de grau superior.

2. A legisla cac complementar respeitante a cada ramo

pode exigir, como minimo. lUU numero superior de membros.

ARTl G02S.o
(Estatut cs)

1. as estatutos devem obrigatoriamente conter:

a ) A denomin acao da cooperative;

b ) A localizacao da sede:

c) a objecto da cooperative;

d ) a ramo de activida de a que pert ence ou de inte

gracao, quando seja, neste case, de activida de

multi-sectorial:

e) Ambito territ orial da cooperative;

fi a prazo de dur acao, quand o nac seja por tempe

indeterminado;

g) as orgaos sociais da ccoperativa e as suas respec

tivas composicces e competencies;

II) a capital soc ial inici al, com indic acac do capita l

minimo a subsc rever por cada m embro e a sua

forma de realizacao e 0 valor dos titulos de capital

sempre que estes forem e mitidos, assim como 0

modo e prazo para a sua realizacao;

i) a num erc minimo de membros:

j ) As condicces de ad missao, SUSpeIlSaO, exclusao e

demis sao dos membros;

k ) As norma s de convocacac e funcionam ent o da

Assembleia Geral e. quando. exista, da assernbleia

de delegados;

J) As norma s de funcionam ent o da Direccac e do

Orgao Fiscal:

111) A duracac dos mandate s dos titulares des crgaos

socta rs:

II) Os direitos e deveres dos membros. natureza de suas

responsabilidades e as nonuas para sua represen

t a ~ao nas assembleias gera is:

0 ) As nonuas de distribui~a o dos excedentes, de cria

~ao de reservas e de restihli~ao das en tradas aos

membros que deixarem de 0 ser:

p ) As san~oes e as nonuas da sua ap lica~ao:

q ) a modo e 0 processo de a l iena~ao ou onera~ao de

beIlS imoveis da coopera tiva:

r ) a modo deproceder a l iquida~ilo epartilha dos beIlS

da coopera tiva, em caso de di s solu~ ilo :

s) a processo de a ltera~ilo dos estatutos.

2. Na falt a de disp osi~ ilo estatutar ia re1ati vament e as

materias enunc iadas no nluuero anter ior. silo aplicave is as

nonuas constantes da presente Lei.
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3. Para efeitos da alinea e) do n." 1 do pr esente artigo, 0

ambito territo rial pode ser comunal ou plur i-cornunal, municipal

ou pluri-municipal. prov inc ial ou pluri-provin cial e nacional.

4. as estatutos podem ser desenvolvid os atraves de um

regulamento intemo.

ARTIG026.o
(Drn om inarli o)

1. A denominacao adoptada deve ser seguida ou precedida.

confo nne os casos, das expressces «coopera tive», «un iao de

coopera tivas», «federacao de coopera tives», «confederacao

de coope ratives» e, ainda, seg uida «de resp on sabilidad e

limit ada», ou «de responsabilidade ilimit ada» ou das respec

tiva s abreviaturas.

2. a uso das expressces referidas no numerc anterior

e ex c1us iva mente reserv ado as cooperatives, constitu indo

infraccac punive1 0 seu uso por outrem, sem pr ejuizo da

correspondente responsabilidade civil.

3. A denominacao e requerida no Fi ch eir o Centra l de

De nom i nacces Soc iais.

ARTIG027.o
(Rr~!;\o r aqllisir lio de per sonaltdade jmidica)

1. As cooperatives estao sujeitas a registo nos tennos da lei.

2. As coopera tivas adquire m personalidade jur tdica com

o registo da sua constituicao.

ARTIG028.o
(Rrsponsabilida dr p OI" aetos ante s do r egisto)

1. Sao responsaveis solida rios entre si e de form a ilimi

tada, todos os que praticaram actos eln nome da coopera tive

ou autorizaram esses actos antes do registo da constituicac
da coopera tive.

2. as restant es m embros resp ondem ate ao limite do
va lor dos titul os do capital que subsc revera m, acresc ido das

imp ort ancias que tenham recebid o a titul o de distribuicac

de excedentes.

CAPITU LO III
Dos Uyl'OS e Documentos Obrtgatortos

ARTIG029.o
(Livres r d ccument cs obrill:at ocios)

1. As cooperatives devem possuir os seguintes livr os:

aJ De registc;

b) De aetas da Assembleia Geral;

c) De aetas da Direccao;

d) De aetas do Orgao Fi scal;

e) De presenca dos membros nas reunites da Asseln

bleia Gera l;

j) as livros de escriturar;ao mercantil exigidos por lei,

se for 0 caso.
2. As cooperativas develnmanterna sede copia da preSellte

Lei, dos regul amelltos aplicaveis ao seu ramo de actividade

e dos seus estatutos.
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ARTIG030,O
(Iavro dr frll:isto)

as membros sao inscritos no livr o de regi sto, por ordem

cronologica de ad missao, com a mencac de:
a) NOIne, idade, estado civil, nacion alidade, profissao

e resid encia:

b) Data da sua admissao, demissao a pedido e exclusao;

c) Conta corrente das resp ectivas quo tas -partes do

capita l social.

CAPITULO IV
Do Capital Social, Jota t Titulos de Investnnento

SECX;Aol
Cap ita l Social r Jo ia

ARTl G03l .o
(Ca p ita l social)

a capital soc ial das coopera tives e variav el, podendo os

respectivosestatutos detertninar 0 seumontanteminimo inicial.

ARTIGO 32. 0

(Aumento do capita l social)

I. a capital social das cooperetivas pode ser aumentadopor:

a) A d missac de novos membros;

b) Aumento da particip acac de um m embro por sua

inici ativa;

c) Chamadas de capital por deliberacao da Assembleia

Geral;

d) In corp oracac de reservas dispontveis para 0 efeito;

e) Ajustes per icdicos de distribuicao de titul os de capi

tal na proporcao das operacces realizadas pelos

membros coma coopera tive ou da sua expressao

economica;

j) Rctcncao de cxcedcntes por dcliberacao da.Assemblcia
Gera l desde que expressos ern titulos distribu idos

aos m embros, confonne a sua parti cipacao na

origem dos excedentes.
2. a valor referente ao aumento de capital, efectuados nos

tennos da alinea c) do numerc anter ior deve ser realizado no

prazo de (120) centc e v inte dias.

ARTIGO 33,0

(Entradas a subsrreve r p OI" cada m rmbro)

1. As entra das minimas de capital a subscrever por cada

m embro sao determinad as pela legi slacao complementar
aplicavel aos diversos ramus do Sector Coopera tive ou pelos

estatutcs da coopera tiva.

2. A entrada minima nao pode ser inferior ao equiva lente
a tres titul os de capital.

3. as estahltos podem estabe1ecer criter ios para entradas

por cada m elnbro na pr opor r;ao das suas ope rar;oes com a
cooperativa, deve ndo, neste caso, estabe1ecer a periodicidade

da ava liar;ao para fms de ajustes da distribui r;ao de titul os.
4 . a disposto nos nluneros anter iores nao e aplicave l as

pr estar; oes dos m embros de cooperativas de resp onsabili

dade ilimitada.
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ARTI G034.o
(Titul cs dr eapttaf)

1. as titulos representatives do cap ita l soc ia l das coo 

perativas tern 0 valor nominal que for fixado nos estatutos.

2. as titulos sao nominative s e devem conter as seguin-

tes mencces :

a) Denominacao da cooperative;

b) Numero de registc da cooperative;

c) Valor do titulo;

d) Data de e missao:

e) Numero, em serie con tin ua:

fi NOIne e ass i natura do membro titular:

g) Assinet ura de pelo menos dois membros da Direccso.

3.as titulos represcnetivos do capital social das cooperatives
podem ser representados sob forma escritnra l, aplicando-se aos

titulos 0 dispos to na legislacao espec ial que regul a os valores

m obiliarios, com as necessaries adaptacces.

4. A Ass embleia Gera l pode delib erar 0 pagam entc de

juros sobre 0 capita l social apenas quando houver exce dentes

do exercicio, a uma taxa anua l nunc a superior ataxa basica

estabelec ida pelo Ba nco Nacional de Angola.

ARTI G035.o
(RrHliz H r ~o d o r apttaf)

1. a cap ital subscrito pode ser realizado em din heiro, be ns

ou direitos, trabalho ou services.

2. As e ntradas minimas previstas nos termos do atigo 32.0

da present e Lei sao realizadas em dinheiro, no mont ant e

correspondente pelo menos a 50% do seu va lor.

3. a cap ita l subscrito deve ser integralment e realizado no

prazo maximo de um ano.

4. A subsc ricao de titulos, a realizar em dinh eiro, obriga a

uma entrega minima de 100/0 do seu valor no acto da subscricao.

podendo os estatutcs exigir uma e ntrega superior.

5. A subsc ricao de titulos, a realizar em bens ou dir eitc s,

trabalho ou services, cbriga a que 0 valor seja previamente
fixado em Assembleia de Fundadores ou emAssembleia Geral,

sob proposta da Direccao.

ARTI G036.o
(Sllbsfrir~o do eaptt al no a rt o de H dmiss~ o)

No acto da admissao , os membros de uma cooperativa est1l0

sujeitos ao disposto nos alt igos 33.0 a 35.0 da present e Lei.

ARTI G0 37.o
(Tr Hnsmiss~o dr titulos dr fHp ilHI)

1. as titulos de cap ita l so sao transmi ssiveis medi ant e

autorizaltao da Direcltao ou, se os estatutos da cooperativa 0

impuser da Assembleia Gera l.

2. A transmi ssao pode tt1" lugar desde que 0 adquirente ou 0

sucessor relUla as condiltoes exigidas e solicite a sua admissiio.
3. A transmissao inter-vivos opera -se por endosso do tihil o

a transmitir. ass inado pel o transmit ente, pelo adqu irente ou
por quemrepresen te e obrigue a coopera tiva, sen do averba da

no livro de registo.
4 . A tran smi ssao m orti s causa opera-se m ediante a

apresen taltao de document o comprovativo da qualid ade de

mARIo DA REPUBLI CA

herdeiro ou de legatario e esta suje ita ao averbame nto referido

no munero anter ior.

5. Enquant o nao for decidida a habilit acac de herdeiros

ou nom eado 0 cabeca de casa l ou administra dor da heranca.

os direitos e obrigacces do membro falecido ficam susp e nsos.

ARTlG038,O

(Aqll isir~o de unuos do pr oprio rapit al]

As cooperatives so podem adquir ir titulos repr esentatives

do propri o capita l a titul o gratuito.

ARTlG039,O

(JOiH)

1. as estatutos da coopera tiva podem exigir a realizacao

de uma j cia de admissao, a ser paga de uma so vez ou em

presta cces periodic as.
2. a m ont ant e das j ci as revert e par a reserv as legai s,

confon ne constar dos estatutos, dentro dos limites da lei.

sECX;Ao II
Fundo Coop era tlvo

ARTlG040,O
(Fundo Cooper atlvc)

a Fundo Coopera tive econstitu ido:

a) Pelo cap ita l social:

b) Pe los juros resultantes de e mprestimos e de outras

aplicacces de capita is fora do objecto da activi

dade da cooperativa;

c) Pelos excedenres retidos. inclusive os escriturados em

contas de participacao do membro para 0 financ ia

mento da actividade operacional da coo perativa.

nos casos previst os nos respec tivos estatutos ou

por delib eracao da Ass e mbleia Gera l;

d) Pclosproveitos das operacoes realizadas COIll tcrcciros.
e) Por quais quer doacces, legados ou subs idies que

recebam a titulo gratuito;

fi Outros valores. por deliberacao da Assembleia Geral.

inclusive para 0 cumprime nto das exigenc ies

legais para reserv as.

sECX;Ao III
'r tnuos de Investtment o r Obrill:Hrors

ARTlG04l .o
(fitulos dr inn stimrnto)

1. As cooperativas podem emitir tihllos de investimento,

mediante delibemltiio da Assembleia Geml, que devefixar com

que objectivos e em que condiltoes a Direcltao pode util izar

os reCllfSOS captados.

2. Po dem, nom eadament e, ser em itidos titulos de inves

tim ento que:

a) Confiram dir eito a lUna remlUleraltaO anual, com

preendendo lUnaparte fixa. calculada. aplicando a

cada uma fracltao do valor n OInin al de cada titul o.

lUnataxa predetenninada, invariave l ou associada

a um indicador de refeIincia e lUna palte variavel

calcu lada em flUWao dos resultados, do vo ltune
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de negccios ou de qualquer outre elemento da
actividade da cooperative;

b) Confiram aos seus titulares 0 direito a um premic

de reemb olso, quer fixo, que r depend ent e dos

resultados realizados pela ccoperativa:
c) Aprese ntem juros e pl ano de reemb olso variaveis

em funcac dos resultados:
d) Sejam convertiveis em titulos de capita l, desd e

que 0 Sell titul ar reun a as condicces de ad missao

legalmente exig idas para os rnembros;

e) Apresentem pre mios de emissao.

3. Os titnlos de investim en to emitidos nos tennos da alinea

a) do munero anter ior sao reemb olsados apenas em case de
liquidacao da cooperativa e somente depois do pagamento de
todos os outros cre dores da cooperativa ou se esta ass im 0

dec idir, apes terem decorr ido pe lo menos (5) cinco anos sobre

a sua realizacao. nas condicces definidas aquando da e missao.
4. Os titulos de investimento podem ser subsc ritos por

pessoas, singu lares ou colec tivas, estra n has a coopera tive.
mantendo os membros 0 direito depreferencia na sua subscricao

5. A coopera tiva so pode adquirir titulos de investimento
pr oprius, a titul o gratuito.

6. Os titul os de investimento da coopera tive sao equipa 

rados as obrigacces das sociedades comerciais, na parte nao
regulada pela presente Lei.

ARTIG042.o
(Condirors de emls sao de tnuros de tnve sttmentcj

1. Compete a Ass e mbleia Gera l delib erar sobre a emissao
de titul os de investim ento, fixar a taxa de juro e as demais

condicces de remun eracao.
2. Os titulos de investimento sao nominatives e transmis

sive is, nos tennos da lei e obe decem aos requi sitos previstos

no n." 2 do art igo 34.° da presente Lei.

3. Os titulos de investimen to podem ser representados sob
a form a escritura l, aplicando-se aos titul os escritura is e a sua

transmissao 0 disposto na legislacao espec ial que regula os

va lores mobiliarios, com as necessarias adaptaltoes.
4. Cabe a Assembleia Gera l decidir se nel a podem parti

cipar, embora sem direito a voto, os subscritores de titul os de

investimento que nao sejam membros da coopera tiva.

5. A coopera tiva nao pode emitir titul os de investimento

que excedam a import iincia do capital realizado e existente, nos

tennos do liltim o ba laIWoaprovado, acresc ido do montante do

capital amnen tado e rea lizado depo is da data de encerramento

daquel e balaIW o.

6. Nao pode ser delib erad a uma em issao de titulos de

investimento en quanto nao estiver subscrita e realizada uma

emissao anter ior.

ARTIG043 .o
( Sllbsrrir~o pllbli ra dr titllios dr im·rs1imrnto)

A emissao , por subscriltao Pllblica, dos titul os de investi
mento e aplicavel 0 regime decom:nte do Codigo de Valores

Mobiliarios que estiver em vigor.
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ARTl G044.o
(Protrrr~o espertal c os sub scrttores dr ntulos d e tnv esum ento j

1. Por deliberacao da Assemb leia Geral. os subscr itores de
titul os de investimento podem eleger um representante junto
da ccoperativa com direito a assistir as reunioes do orgao de
fiscalizacao, com acesso a todas as inform acces a que tem
direito os membros deste orgac soc ial.

2. Os dir eit os outorga dos pela delib eracac referida no
munero anter ior so podem ser extin tos com 0 consentimen to
expresso de todos os subscritores de titul os de investim ento.

ARTl G04S.o
(Obr ill: ~rors)

As cooperatives podem tambem em itir obrigacces, de
acordc com as normas estabelecidas pela Lei das Sociedades
Co merc ia is para as obr igacces em it idas po r socieda des

anonimas cuja aplicacac nao ponha em causa os prin cipios
cooperatives , nem 0 disposto na presente Lei.

CAPITIJLO V
Do s Membros

ARTl G046,O
(Admissib ilid ~ d r )

1. Po de ser admiti do como membro de uma coopera tiva
de primeiro gra u, toda a pessoa, singu lar ou colectiva, que
desenvolva ou esteja apta a realizer as actividades prosseguidas
pela coopera tiva. detenha capacida de civil e que preencha as
«ndicoes previstas na presente Lei, na Iegislacao canplementar
aplicavel aos ramos do secto r cooperative e no estatuto da
cooperative. desde que requeira a Direccao da coopera tiva a
sua ad missao.

2. A pessoa colectiva so pode ser ad mitida como membrc
quandorealizea mesma actividadceconomica dapessoa singular.

3.Adclibeacao daDireccao sobre 0 requcrimeato de admissao
pode ser recorrida para a I. ' Ass embleia Gera l subsequente.

4.Tan legitimidadc para recorrer da dcliberacao da Direccao.
todos os membros da cooperative e 0 candidate. podendo este
ultimo participar da Assembleia Geral no ponto da ordemde
trabalhos a que the diz respeito, sem direito a voto.

ARTl G047.o
(Di re tt o domrmbro)

1. 0 meIub ro da cooperativa teIn direito de:
a) Partic ipar da Assembleia Gera l, apreseIltando pro

postas, discutindo e votando os pontos constantes
da ordem de traballlOs:

b) Eleger e ser eleitos para os orgaos da coopera tiva:
c) Requerer infonualtoes aos orgaos competeIltes da

coopera tiva e examinar a escrita e as contas da
cooperativa, nos peri odos e nas condiltoes que
foreIn fixados pel os estatutos, pel a AsseInbleia
Gera l ou pel a Direcltao:

d ) Requ erer a convocaltao da Ass eInbleia Geral nos
tenuos defin idos nos estatutos e, quando esta nao
for cOilvoca da, requerer a cOIIVOCaltao judicial:

e) ApreSeIltar a sua deInissao:

fi Exercer outros direit os a sereIn estabelec idos por

legislaltao aplicav el e no estatuto da respectiva

coopera tiva.
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2. As delib eracces da D ireccac sobre a m ateri a cons 

tante na alinea c) do munero ante rior sao recorrtveis para a

Ass embleia Gera l.

3. Quando 0 membro eleito for pessoa colectiva. esta deve

indic ar uma pessoa singu lar para 0 repr esentar, nao podendo

esta ser subs titu ida por outra. pela pessoa co lectiva que a

desig nou, quando aquela estiver impedid a de exercer 0 cargo .

ARTI G048.°
(Dn-rrrs cos mrmbros)

1. Constituem deveres do membro da cooperative:

a) Res peitar os principi os coopera tives, as lei s, os

estatutos da cooperative e os respectivos regul a

rnentos intemos;

b) Res peitar e fazer ap licar as delib eracc es da Assem

bleia Geral. da.Administracao. Direccaoou Gestae

e outras instruc c es emanad as dos orgaos sociais

da cooperative;

c) Aceitar e exercer os cargos sociais para os quais tenha

side eleito, salvo por motivo de justificada escusa:

dr Contr ibuir, atraves do cumpriment o das tarefas que

lhe forem atribuidas, para a rea lizacao dos objec 

tivos economicos e socia is da cooperative e para

o desenvolvimento da sua base mater ial e tecnica;

e) Nao realizar activida des concorrenc ia is com a

cooperative;

fi Assegurar a fidelid ade para com a ccoperativa.

2. a membro deve ainda efectuar os pagamentosprevistos
na presente Lei, no estatuto e no regulamentc intem o.

ARTI G049.o
(Rr SPOIlSHb ili dHd r)

1. A res ponsab ilida de do membro elimit ada ao mont ante

do capita l subsc rito.

2. Sem prejuizo do numerc anter ior, os estatutos da coo

perativa podem detenninar que a responsabilidade de alguns

m embr os seja ilimit ada.

3. Nao e pennitido que uma m esma pessoa seja membro

de mais do que lUna cooperativa da m esma localidade com

responsabilidade ilimit ada.

ARTI G050.o
(D rmissii o)

1. a membro pode solicitar a sua demissao nos tennos e

condilt0es fixadas nos estahltos da cooperativa.

2. No caso de os estatutos serem omissos, 0 membro pode

solicitar a sua demi ssao no fim do exercicio econom ico, com

aviso previo minimo de 30 dias, sem prejuizo da responsa

bilidade pelo Clun primen to das suas obrigaltoes enqua nto

m embr o da coopera tiva.

3. as estatutos nao podem impedir ou limit ar 0 direito de

demissao, podendo no en tanto fix ar regras e condilt0es para

o seu exerciclO.

4. Ao membro que se demitir e restituido, no prazo estabe

lecido pelos estatutos ou supletivamente, no prazo maximo de

mARIo DA REPUBLI CA

lUn ano, 0 rnont ante dos titulos de capita l realizado, segundo

o seu va lor nomin al.

5. a valor nominal refer ido no numero anter ior e acresc ido

dos juros a que tiver direito relativamente ao ultimo exercicio

social, da quota- pate des excedentese reservasnao obrigetcrias

reparttveis, na proporcac da sua particip acac ou corr igido, se

for caso disso . na proporcao das perdas registadas no balance

do exercicio no decurso do qual surg iu 0 dire ito ao ree mbolso.

ARTlG0 51.o
(Exd usii o)

1. A exclusao pode ocorrer por motivo de violacao grave

e culposa do que esta estatuido na present e Lei, na legislacao

comp lementar aplicavel.no estatuto ou no regulamento int em o

da coopera tive.

2. E considera do motivo bastant e para exc lusao:

a) a nao preenchimento dos requisites previstos no

n." 1 do art igc 46.0 da presente Lei;

b) a membro nao retorn ar a ac tividade ou nao pra ti

car actos cooperatives por um periodo superior

a 24 m eses consecutivos;

c) Desenvo lver a sua actividade ou negociar de form a

concorrencia l com a cooperative, quer em nom e

propri o, quer atraves de terceiros;

dt Negociar hab itna lmente produtos ou quaisquer bens

que tenha adquirido pOI' intermedin da cooperative
para seu beneficio exclusive;

e) Transferir para outros os beneficios que so aos mem

bros elicito obter;

fi Tiver sido declarado judicialm ent e em esta do de

falencia fraudulenta ou de insolv encia:

g ) Ter efec tua do uma ges tae ruinosa da cooperative;

II ) A nac realizacao do cap ita l subscrito confonne

determinado pelo s esta tutos, r egulament c ou

delib erado pela Assembleia Geral;

i) Outros motivos que pela sua natureza configure m

como violaltao grave e culp osa.

3. a membro so po de ser exc lu ido nos casos previstos nas

aline3s do Ilt"unero anterior, pet" delibera~1I0 daAssembleia Geral.

4 . A exclusao deve ser delibera da no praz o maximo de lUn

ana a palt ir da data em que a Direcltao da cooperativa tom e

conhecimento do facto que a fimd ament a.

5. A m edida de exclusao so pod e ser tom ada medi ant e

processo instaur ado, reduzido a fonna escrita, onde conste,

nom eadament e:

a) Refer&lcia a infracltao ou infracltoes come tidas e

sua qua lificaltao;

b) A prova produzid a;

c) A nota de culpa e a defesa do membro acusa do;

d) A prop osta de ap licaltao da medida de salwao de

exclusao.
6. a processo descrito no nlun ero anterior nao se ap lica

quando a causa de exclusilo consi~ta no atraso do pagamento de
encargos , de acordo com 0 que estiver estipulado nos estahltos.
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7. a pr ocesso de exc lusac fica ferido de nulidade nos
casos de:

aJ Falta de audienc ia do membro acusa do;
b) Falta de prova produzida;
c) Nao indic acao das disp osicces legais, estatutarias

ou regulamentares viola das;
d) Falta de dilig encias que se reput em de essenc iais

para 0 apuramentc da verdade.
8. A propos ta de exc lusao enotificada ao membro acusado

com tuna antecedencia minima de (15) quinze dias antes da
Assembleia Gera l que va i delib erar sobre a mesma.

9. Da deliberacac da Assembleia Gera l cabe recurso para
os tribunais judiciais da sede da cooperativa.

10. a dir eit o ao recurso pr evi sto no numerc anter ior
pr escreve em tres anos a contar da data da delib eracao de
exclusao do m embro.

11 . A falta de audiencia do m embro acusa do nao fere de
nulidade 0 processo de exclusao, quando se deva a falta de
comparenc ia e este tenha sido regularmente notificado da
propos ta de exclusao em tres ocasioes , sendo a ultima no jomal
de maior tiragern naciona l ou da regiao da sede da cooperativa.

ARTIGO ~2 .o

(outras saurilts)

1. Sem pr ejuizo de outras sancces previstas no estatuto

ou no regulamento intem o, 0 m embro esta sujeitc as seguin

tes sancces:

aJ Ad moestacao sim ples;

b) Multa;

c) Suspensac temp oraria de dir eitc s;

d) Perda de mandato.

2. Compete a Direccao a aplicacac das sancces pr evistas

nas alineas a) a c) do munero anterior, sen do passiveis de

recurso para a Assembleia Gera l.

3. A aplicacao da sancao previ sta na alinea d) do n." 1 do

presente artigo eda exclusiva coneetencia daAssembleia Geral.

4. COlli excepcao do previstona alinea a) do it o1 do presente

artigo, as sancces previstas no pr esente art igc so podem ser

aplicadas mediante instauracao do processo estabelecido no

n." 5 do art igo anterior, com as devidas adaptacces.

5. Se a cooperativa prestar services essenc iais ou 0 retomo

patrim onial ao m embro da coopera tiva se carac terizar como

pr estacao alime ntar, a sancao pr evista na alinea c) so pode

ser aplicada se nac afectar a sua subs istencia.

CAPiTULO \'1
Dos Orga os da s Cooper attvas

sECX;Ao I
Priuripios Ger ais

ARTIGO ~3 .o

(6rll:~ os)

1. Sao orgaos soc iais da coopera tiva:

aJ A Assem bleia Geral;
b) A Direccao;

c) a Orgao Fiscal ou 0 Piscal-Unico.
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2. a estatuto pod e ainda consagrar outros orgaos, bem

como dar poderes a Assem bleia Geral ou a Direccao para
constituirem com issoes espec iais, de duracao limit ada, des

tinadas ao desemp enho de tarefas detenninadas.

ARTIGO~4.o

(Mandat o d os m embrcs de s orll:~ OS sociais)

1. as membros dos orgaos soc ia is sao eleitos para tun

mandato de quatro anos, renovaveispor tres periodos identicos,

sendo obrigat6r ia a reeleicao, por cada renovacao do mandato

da Direccao, de pel o menos tun terce dos seus membros.

2. Para cada renovacac do mandato do orgac de fiscali

zacao, so e pennitida a reeleicao de tun terce dos m embros.

3. Em caso de vaca tura do cargo, 0 membro da coopera

tiva eleito para 0 seu preenchimento deve apenas completar

o mandato.

4 . as esta tutos pod em limitar 0 numero de m andatos

consecutivos para a Mesa daAssem bleia Gera l, a Direccao, 0

orgao de fiscalizacao ou qualquer outro orgao que consagrem.

5. A Assem bleia Geral pod e destituir dos seus cargos

qu aisquer dos membros que compcem os orgaos soc ia is,

atraves da deliberacao adoptada per, pelo m enos, dois tercos

dos votos dos m embros pr esentes.

ARTIGO~~.o

(p rrda de mandate)

Sao causas de perda de mandato da qualidade de membro

dos orgaos socia is, as seguintes:

aJ A condenacao por crimes resultantes da apropriacao

de bens da cooperativa e per administracso danosa

em unidade econom ica nela integrada;

b) Condenacac por crime doloso nac abrang ido no

munero anter ior e punivel com pen a de pri sac

efectiva igu al ou superior a tun ana;

c) A declaracac de falencia danosa:

d ) Concorrencia desleal:

e) Pe dido de demissao.

ARTIGO~6,O

( El ~irao de s mnnbros cos OC II:~ O S soctais)

as mc mbros desorgaos sociais saoelcitos nasAsscmblcias
Ge ra is, atraves de um pr ocesso ele ito ra l aprovado pela

coopera t iva, por votacac pela li st a ou ca nd ida to qu e

obtiver m aiori a absoluta do compute dos candidatos ou
listas concorre ntes.

ARTIGO ~7.o

(lnrl~~bilidad ~ pa ra es OC II: ~ OS sociais)

Nao sao elegiveis para os orgaos soc iais os memb ros que

deixarem de, directa ou indirectamente. exercer a actividade

desenvolvida pela coopera tiva nos ultimos vinte e quatr o

meses ou que tenh am estado em mora para com a coope 

rativa por um peri odo superior a noventa dias, segu idos ou

int erpolados ou ainda que tenham perdido 0 mand ato nos

tennos do artigc 55.° da pr esente Lei.
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ARTI GO 58.0

(lnromp~tilJilid~d r s)

1. Sao incomp ativeis, entre si, os cargos de m embro da

Mesa daAssembleia Geral. da Direccao, do OrgaoFiscal ou de
Pi scal-Uni co ou de outros orgaos estabe lecidos nos estatutos .

2. N ao podem ser eleitos simultaneamente membros da
Direccao e do Orgao Fiscal:

a) Os c6njuges ou pessoas que vivam em uniao de facto;

b) Os parentes en lre si, ate ao segundo grau, na linha

recta ou colateral.

ARTI G059.o
(Functonamento dos OI ' !1:~ OS)

1.Os crgaos sociais das cocceretivas obedecem ac princip io

da de mocracia interna e as suas delib eracces sao tomadas p Ol'

m aioria sim ples, com a presenc a de m ais de m etade dos seus

membros efec tivos, exceptuando 0 dispostc especia lme nte

para a Ass e mbleia Gera l.
2. Nos crgaos sociaisda cooperative, o respectivopresidente

tem voto de qualidade.

3. A votacao sobre assun tos com incid encia pessoal nos
membros da coopera tive efeit a p OI' voto secrete, podend o

a legisla cac complemental' aplicavel aos diversos ramos do
Sector Coopera tive ou os estatutos, prever outros casos em

que este modo de escrutin io seja obrigat6r io.

4. Nenhum crgao da cooperative. il excepcaoda.Assembleia
Gera l, pode fun cionar sem qu e esteja m preenchidos, pelo

menos, metade des seus lugares. devendo proceder-se. no caso
contraric e no pr azo m axim o de lUn mes, ao pr eenchimento

das vagas verifica das, sem prejuizo de estas serem ocupa das

por m embros suplentes. se mpre qu e os m esm os estej am

pr evistos nos estatutos.

5. E sempre lavr ada acta das reuni oes de qualqu er orgao

das cooperativas , a qual e obrigatoriamente assinada pOl' quem

exercer as flUwoes de pres iden te e pOl' outro memb l'O presente.

6. As delibera~oes dos orgilos sociais silo obrigatorias para

todos os m embros destinatarios.

7. Das delibera~oes da Assemb leia Geral cabe reclll'so para

os triblUlais judiciais da sede da cooperativa.

sECX;A o II
AssrmlJ lr i~ Grr ~1

ARTI G060.o
(Composir~ o)

1. AAssembleia Gera l e 0 orgao maxim o da cooperativa,

sendo as suas delibera~oes tomadas nos tennos legais e esta

tutarios, obrigatorias para os restantes 6rgaos da coopera tiva

e para todos os seus membros.

2. Part ic ipa m na Assem bleia Gera l tod os os m embros

no pl eno gozo dos seus direitos ou delegados il assembleia.

ARTI GO 61 0

(SrssOrs )

1. A Assem bleia Gera l relllle-se em sessoes ordinarias

e extraordinarias.

mARIo DA REPUBLICA

2.AAssembleia Gcral Ordinaria rerue-se duas vezes pet" ana:
a) Ate 31 de Dezem bro, para aprec iar e aprovar 0

orcamentc e 0 plano de actividades para 0 exer 
cicio segu i nte;

b) Ate 31 de M arco, para apreciar e votar o relat orio
annal de ges tae e contas do exer cicio anter ior, 0

parecer do orgao de fiscalizacao e as contas cer
tificadas, se as houver.

3.AxssembleiaGeral reune-seextraordma iamente quando:
a) Convoca da pelo seu presidente, pOI' sua iniciativa;
b) Convocada apedido daDireccao oupclo Orgao Fiscal;
c) A requerim ento de pelo menos urn quinto dos mem

bros, num minimo de seis.
4 . A legisla cao complemental' de cada ramo ou os esta

tut os pod em disp or de maneira diferent e ao di spostc no
munero anter ior.

ARTlG062.o
(Com·or~r~o)

1. A Ass embleia Geral e convoca da pel o Pres idente da

Mesa com, pelomenos. quinze (15) dias de antecedencia. nos
casos de Assembleia Gera l Ordinaria e, pelo menos, dez (10)

dias nos casos de Assembleia Gera l Extraordin aria.
2. A convocatcria deve conter a ordem de trabalhos, a data,

a hora eo local da reunia o e ser publicada no j omal diario
ou pOI' avisos em reparticces ou lugares public os com maier

circula cao do local da sede da coopera tiva.
3. A publicacac refer ida no numerc anter ior e disp ensada

para coopera tives com menos de cem (100) membros se a
convocatcr ia for env iada para todos os m embros p OI' v ia
postal registada, p OI' via electronic a certifica da ou en tregue

pessoalmente aos membros pOI' protocolo.
4.Aconvocatoria e se mpre afixada na sede da cooperative

ou noutros locais de representa~ao soc ial.
5. A convocat6ria para Assembleia Gera l extraordinaria e

feita no prazo de quinze dias, apos a recep ~ao do pedid o ou
requerim ento pr evistos no n.o3 do art igo anter ior, devendo a

retUliao realizar-se no prazo de trint a (30) dias, contados da

data de recep ~ao do pedid o.

ARTlG063.o
(Q u OI'lUn)

1. A Assembleia Gera l relllle-se na data e hora marcada

na convocato ria se es tive r present e m ais de m etad e dos
membros com direito a voto ou os seus represe ntantes devi

damente credenciados.
2. Se il hora fixad a na convocatoria para a reuniao da

Ass etnbleia Gera l, nilo estiver presen te 0 niunero de metnbros
previstos no niunero anterior, faz-se lUnasegtUlda convocat6ria.

3. Se il hora fixada na segtUlda convocatoria para a retUl iao
da Assemb leia Geral, nilo estiver presente 0 niunero de paIt ici
pantes pr evistos no n.o 1 do pr esente alt igo e os estatutos nao

dispuserem de modo diferente, a Assembl eia Gera l relllle-se
lUna hora depois, com qualqu er niunero de membros.

4 .Tratando-se de convoca~ilo para retUliao extra ordinaria,
esta so tem lugar se nela estiverem presentes pelo menos Ires

qualt os dos requerentes.
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ARTIG064.o
(Compr trnri~ s)

Compete aAssembleia Ger al:

aJ Aprova r e alterar os estatutos e os regulament os

intemos da cooperative :
b) Apreciar que stces gerais rela cion adas com a orga

n izacac da cooperative ;
c) El eger e destituir os m embros dos orgaos soc iais

da cooperative;

d) A prec iar e deliberar sobre 0 relat ori o de ges tae e

as contas do exercicio, bem com o 0 parecer do

Orgao Fiscal ou do Fi scal-Unicc ;

e) A prec iar a certificacac legal de contas , quand o a

houv er;

j) Apreciar e votar 0 orcame nto e 0 p lano de actividades
para 0 ana seguinte:

g) Aprovar a form a de distribuic ac de excedentes ;

II) Aprovar a fus ao, a cisao, bem como a dis soluc ac
voluntaria da coopera tive;

i ) Apreciar e aprovar as norma s de tr abalho e as tabelas

de renuneracoes a praticar na cccperativa. quand o

os estatutcs nac 0 imp edirem;

j ) Dec idir sobre 0 exercicio do direito de acca c civel e

penal contra directores, gerentes , mandatari e s e
membros do Orgao Fiscal da coopera tive ;

k) Aprovar a ftlia cao da cooperativa em unices, fede

racces e confe deracces;
I) Deliberar sobre a exclusac de membros e sobre a

perda de mandate dos orgaos sociais e, ainda,
fun cionar como inst ancia de recurso, quer quanto
a admissao ou recus a de novos membros, quer

em rela cac as sanc ces aplica das pela direccao;
111) Aprovar 0 ajus te periodic c de distribuic ao de titu

los de cap ita l;

11) Aprec iar e votar materias espec ialmente previstas

nesta lei, na legislacao complem entar, nos esta 

tut os e nos regula mentos;

0) Aprovar as formes. condicoes e valores de avaliacao

para a realiz acac do cap ita l soc ial, quando nao

realizado em dinheiro.

ARTIG06S .o
(ltIrs~ d ~ Assrmblri~ GrrHl)

A Mesa daAssembleia Gcral econstinlida pon un presidel.lte,
um vice-pres idente e um secretario, quand o os estahltos nao

fixarem um nlun ero superior de membros.

ARTIG066.o
(Compr trn ria do Prr sidrnt r dH M rsa dH Assrmblri~ Grr ~l)

1. Compete ao Pres idente da Mesa da Assembleia Gem l:

aJ Convocar a Assembleia Gera l;

b) Presidir aAssembleia Ga:al e dui gir os trabalhos desta;

c) Verificar as col.ldi~oes de elegibilidade dos candidatos

aos 6rgaos sociais da cooperativa;

d) Emp ossar os membros eleitos para os 6rgilos sociais

nos seus calg os.
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2. Nas faltas e imp ediment os, 0 presid ente e substituido

pelo vice-pres idente .

3. 0 Pres iden te da Mesa e destituido sempre qu e nao

convocar a Assembleia Gera l, nos casos em que eobrig ado.

ARTlG067.o
(Nul td ade dHS drlibrrar Ors)

Ressalvado 0 previsto no n." 3 do art igc 86.0 da presente

Lei, as deliberacces tomadas sobre m ateri as que nao constem

da ordem de trabalhos fixada na convocatoria sao nulas, salvo

se, estand o present es ou representados devid amente todos os

membros da cooperativa , no pleno g ozo dos seus direitos,

concordare m, por unanimidade, com a respec tive inclus ao.

ARTIG068,O
(VotHrlio)

1. Nas Assemb leias Gera is das cooperativas de primeiro

gra u cada m embro disp ce de tun voto, qualquer que seja a

sua participacao no respectivo cap ita l social.

2. E exigida maioria qualificada de, pelo menos, dois tercos
dos voto s exp ressos na aprovacao das materias constantes

nas alineas a), h), j) e k) do artigo 64.0 da presente Lei ou de

quaisquer outr as para cuja votaca o os estatuto s prevej am uma

mai oria qualificada.

3. Na formacao das maiorias delib erativa s, as abstencces

nac contam.

4 . N o cas e da alinea h) do artig c 64.0 da presente Lei, a

dissoluc ao nao tera lugar se, pel o menos, 0 munero minimo

de membros referido no artigc 24 .0 se declarar di sposto a

assegurar a permanencia da cooperative. qualquer que seja 0

munero de votos contra .

ARTIG069,O

(Voto por ron rspon drnr iH)

1. E ad mitido 0 voto por correspondencia, desde que seja

expresso e entreg ue antes da deliberacao da Assemb leia Geral.

2. Para 0 di sposto no munero anter ior, 0 voto por corres 

pond encia deve expressar 0 sentido do votante em relaca o ao

pont o ou pont os previstos para a ordem de trabalhos.

3.0 votopor corresponde ncia nao e consideradopara fin s

de veriflca cao de quorum previst ono artigo 63.0 da presente Lei.

ARTIG070,O

(Voto p OI' rrprrsrnt ~ r jj o)

1. E admitido 0 voto porrepresenta~ ilo, dev endo 0 mand ato

ser atribuido a OlltrOm embro ou a familiar maior de idade do

mand ant e que com ele coabite .

2. A assulatum do mandante, cons tante no manda to referido

no nlunero anter ior. deve ser reconh ecida nos tennos legais.

3. Para 0 disposto nos nluneros anter iores , cada m embro

s6 pode represent ar tun outro membro da cooperativa, salvo

se os estahltos dispuserem de Olltra maneira.

ARTlG071 .o
(Coll flito dr intrrr ssr s)

1. 0 m embro da cooperativa nao pode vota r, nem pes

soahnente , neln por meio de repreSeiltant e, neln repreSeiltar

outro melubro muua vota~ilo. selupre que e1U rela~ ilo a materia
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objecto da deliberacao, se encontre em conflito de interesses

com a cooperativa.

2.A restricac ao direito ao voto aplica-se, entre outros, ao

membro que seja trabalhador da cooperative. aos membros dos

orgaos socia is, quando a materia da votacao lhes diga respeito.

ARTIGO 72.0
(Assembletas Sertortals)

1. Pe la natur eza da sua actividade. da dispersao geografica

ou e mfun cao do numero de membros, as cooperatives podem

dispor nos seus esta tntos ou regulament os a realiz acao de

Ass emb leias Secto riais, com v ista a eleg er os representantes

aAssembleia Gera l.

2. a numerc de delegadc s a Assembleia Gera l a eleg er

em cada Ass embleia Sectorial e estabe lecido em funcao do

numerc de membros.

3. a numerc de delegados a Assembleia Gera l a eleg er

por cada Assembleia Sectorial deve ser anualme nte apuradc

pela Direccao, nos tennos do munero anter ior.

4. Aplica -se as Assembleias Sector iais os artigos 60. 0

e 71. 0 com as necessaries adaptacces.

sECX;Ao III
Din rr iio

ARTIGO 73,°
(Compos ir ao)

1. A D ireccao e compos ta por lUn presid ent e, lUn v ice

-presidente e um vogel, cabendo ao vice-pres idente substituir

o presidente nos seus imp edimentos e falta s.

2. Os es ta tutos podem estabelecer compcsicac m ais

alarga da do que a prevista no numerc anter ior, devend o ser

sempre imp ar 0 numerc dos seus membros.

ARTIG074.o
(Comp~trnri~s)

1. Compete a Direccao, nomeadamente:

a) Ad mi nistrar a cooperative;

b) Elaborar e submeter ao parecer do Orgao Fiscal e a

aprec iacao e aprovacao da Assembleia Ger al, 0

relat orio anual de gestae e as contas do exercicio;

c) El aborar e executar 0 orcamento e 0 plano de acti-

v idades actuais, devendo subme te-los, para apro

vacao, a Assembleia Ger al;

d) Atender as solici tacces do Orgao Fiscal:

e) Dclibcrar sobre a admissao denovos mcmbros e sobre
sancoes, dentr o do ambito da sua com petencia;

j) Contra tar e gerir 0 pessoal necessario as actividades

da cooperativa:

g) Rep resen tar a cooperativa em juizo e fora del e:

II) Velar pel o respeito da lei, dos estahltos, dos regu

lamentos inten lOs e das delib eraltoes dos orgaos

da cooperativa:

i ) EscritlU"ar os livro s, nos tennos da lei:

j ) Praticar os demais actos de interesse da cooperativa

e para os SellS membros.

mARIo DA REPUBLI CA

2. A Direccao pode contra tar gesto res e tecnic os que nao
pertencam ao quadro de membros , delegando neles os poderes
que achar conven ientes para assegurar diferent es actividades
da gestae corrente da coo pera tiva sob sua supervisao.

ARTl G07S.o
(Reunloes)

1. As reunioes sao convocadas e presididas pelo respec
tivo president e.

2. ADirecltao reune-se ordina riamente, pel o menos, um a
vez por trim estre e extraord inariamente sempre que convocada
pelo presidente ou a pedid o da mai oria dos membros.

3. as suplen tes, quand o os estatutos assim 0 dispu serem ,
podem assistir as reunioes da Direccao.

ARTIG076,0
(Forma dr obngar a roop rra tin)

1 A cooperative obriga-se pela form a que for estabelecida
nos seus estatutos.

2. No silencio do estatuto, a cooperative fi ca cbriga da
com as assinaturas ccnjun tas de, pel o m enos, dois membros
da Direccao, sa lvo os actos de mero expediente, em que basta
a ass inatura de lUn deles.

ARTIG077.o
(Ddr!1-arii o d e pOdH U de rrprrs~lI t arii o)

A Direccac pod e delegar em funcionarios, ou outros

mandatarie s, poderes de representacao e gestae para a pratica

de determinados actos.

SECX;Ao IV
Or!1-iiO H sral

ARTl G0 78.o
(Com posir iio)

1. A cooperative tem a regula ridade da sua gestae super 

vis iona da, controla da e fi scaliz ad a por um Orgao Fi scal

composto, totalmente ou pelo m enos dois ter cos, por um

presid ente, dois vogais, lUn dos quais substitui 0 presidente

nas suas faltas ou imp ediment os.

2. as estatutos podem estabelecer uma composicao m ais

alargada do que a prevista no munero anter ior. desde que 0

munero de m embros seja imp ar, ass im como determinar a

subs tituicao do Orgao Fi scal por um Pi scal-Uni co.

3. Caso 0 Orgao Fi scal nac seja inteiramente compos to
por membros da coopera tiva, pel o menos um dos integrantes

nac membro deve ter experienc ia de auditor, contabilista ou

tecnico de contas, com experienc ia comprovada por periodo

nac inferior a doze meses.

4 . E obrigatcria a aud ito ria das contas anuais por uma

en tidade ind epend ent e. caso a ges tao da coo perativa tenh a
sido asslUn ida por terceiros, nos tennos do n.O 2 do altigo 74.0

da present e Lei.

ARTl G0 79.o
(Comp~trnr i~s)

Compete ao Orgao Fiscal, nomeadament e:

a) Examinar as contas e todos os document os que a

elas se referem :

b) Verificar 0 saldo de caixa e a ex ist&lc ia de titulos

de valores:
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c) Emitir parecer sobre 0 relat oric de ges tae e contas

do exerctcio:

d) Re querer a convocacac da reuniao extraordinaria

da Assembleia Gera l, nos tenuos da alinea b) do

n." 3 do artigo 61.0 da preseut e Lei;

e) Elaborar 0 relatorio sobre 0 conlrolo e a flscalizacao

exerc ida dur ante 0 ana;

fi Verificar 0 cumpriment o da Lei, dos estatutos e dos

regulament os;

g) Prestar informacces solicita das pel os membros da

cooperative a respeito dos actos de gestae da coo

perativa. dentro do ambito da sua competencia.

ARTIGO 80,0

(RumiOrs)

1. a Orgao Fiscal e convoca do pelo seu presid ente.

2. a Orgao Fi scal reune-se ordinariamente, pelo menos,

uma vez por qua drimes tre, quando 0 presid ente 0 convocar;

3. Sem prejuizo do disposto no numerc anter ior, 0 Orgao

Fi scal reune-se na peri odicidade adequa da ao vo lume de

actividades e complexidade dos negccio s da cooperativa, de

acordo com 0 dever de assiduida de, rigor e minucia que se

exige a sua actuacao.

4. as membros do Orgao Fiscal podem assis tir, por direito

proprio, as reunio es da Direccao, sem ter direito a voto.

5. as m embros sup lentes do Orgao Fi scal, quando os

estatutos prev irem a sua existencia. podem assistir e participar

nas reunites deste orgao, sem direito a voto.

ARTIGO 81 0

(Querum)

a Orgao Fi scal so pode deliberar com a presenca de mais

de meta de dos seus membros efectivos.

SECX;Ao v
Re sponsablltdade de s M rm bros c os 6 rll:iiOS SOCiHis dHSCoopera t tvas

ARTI G082.o
(ProibirOrs grr His)

Sob p ena de nulidade, os directores, os gerentes e outros

mandatari es, bem como os membros do Orgao Fiscal, nac

podem negociar por conta propria. directame nte ou por inter

posta pessoa, com a coo perativa neIU exercer pesSOahUeIlte

activ idade conCOrreIlte com a prosseguida por esta, sa lvo,

nesteliitimo caso, mediante autorizaltao daAsseIubleia Gem!.

ARTI G083 .o
(Rrsp OIlSHb ilidHdr do s dir rrtorrs, grrrn trs r olltros mHndHt ~l'i os)

1. as directores ,gerentes e oulros mandatar ios e os lIleInbros

do orgao de fisca lizaltao sao civilmt'nte responsaveis, de fonua

pessoal e solidaria, SeIU prejuizo da responsabilidade crim inal

a que houver lugar e da aplicabilidade de outras saIwoes, pel a

v iolaltao da lei, dos estatutos, dos regul am eIltos intemos ou

das delib eralt0es da AsseI ubleia Gera l.
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2. Sao ainda responsaveis os directores, gerentes e outros

mandatarie s quando, no exercicio do seu mandate :

a) Tenh am praticadc eIU nom e da coo perativa actos

estran hosao objecto e interesses desta ou tenham

penuitido ou facilit adc tais actos;

b) Tenham ordenado 0 pagamento de i mporta ncias nao

devidas pela cooperativa:

c) Tenham procedido a dis tr ibuicac de excedentes

ficticios ou que contrariem a presente Lei ou os

estatutos da coopera tive;

d ) Tenham deixado de cobrar creditos e qu e, como

consequencia, tenham prescrito:

e) Tenhamusado, eIU beneflcio proprio ou de terceiros,

o mand ate que Ihes foi conce dido para obtencao

de vantagens ilicita s.

3. Na determinacac de responsabilidade e na apreciacao

da cu lpa dos directores e gerentes e usado 0 en ter ic de

gestor criter ioso.

4 . A delegacac de competencies da Direccao eIU tuU ou
mais gerentes ou mandatarie s nac isenta os directore s de res

ponsabilidade, salvo 0 disposto no art igo 85.0 da presente Lei.

ARTlG084.o
(R esponsab tltdade de s m emnros do 6 rgii o H SCHI)

Os membros do Orgao Fiscal sao responsaveis nos mes

mos termos pr evi stos no artigc ante rior, desde qu e, tend o

conhec imento, nao se tenham oposto atempa damente aos

actos ai previstos.

ARTlG08S.o
(Isrnriio de rrsp ollSHb ilid Hdr)

1. A aprovacac pela Assembleia Gera l do rel atori o de

ges tae e das con tas do exercicio nao equiva le a renuncia dos

direitos de ind emnizacac da cooperativa contra os membros

da Direccao, do Orgao Fi scal ou contra gerentes e outros
mandatarie s, salvo se os factos constitutivos desses direitos

tiverem sido leva dos, expressamente, ao con hecimento dos

membros da coo perativa antes da aprovacao.

2. Silo igualmente isentos deresponsabilidade os directores,
gerentes, mandatari e s e os membros do Orgao Fi scal que nao

tenham part icipa do na delib eracac que a orig i nou ou tenham

exarado eIU acta 0 Sell voto contrario.

ARTIG086,O
(Dirrit o de Hcr iio)

1. a exercicio, eIU nom e da coo perativa, do dir eito de

ac~ao civel ou pena l contra dir ector es, gereIl tes, outros

mandatarios e meIubr os do 6rgao Fi scal deve ser aprova do

eIuAsseIuble ia Gera l.

2. A represent altao da coo perat iva na acltao judicial e
assegu rada pel a Direcltao ou pel os meIubr os que para esse

feito foreIu eleitos pel a AsseI ub leia Gera l.

3. A delib eraltao da AsseIub leia Gera l pode ser toma da

na relUliao convocada para aprec ialtao do rel atorio de gestao

e con tas do exercicio, mesmo que a respectiva proposta nao

conste da ordeIu de trabalhos.
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CAPiTULO VII
Despesas, Reserves e Dtstrtbutcso de Excedentes

SECX;Ao I
Despesa

ARTI G087.o

(Ap lir ~rli o do Fundo Cocper attvo)

as capita is que cons titue m 0 Fundo Cooperative das

coopera tivas sao e mpregues para fazerface as suas despesas

e e ncargos adminis trativos indisp ensaveis a execucao e rea

lizacao de operacces tendentes a pr ossecucac dos seus fin s.

ARTI G088.o

(A1or~rlio d~ s despesas)

A res ponsabilida de dos membros em rela cao as despesas

da cooperativa e determinada na proporcao directa do uso dos

seus services, podendo a coopera tiva, para me!hor atender a

equidadena alocacaodas despesas. estabcleccmos scus estetuos:
a) Rateio, em part es iguais. das despesas gera is da

cooperative entre todos os membros, quer tenham

ou nao, no exercicio, usufruido dos services por

ela prestados;

b) Rateio, em razao directamente pr oporcion al, entre

os membros que tenham usufruido dos services

durante 0 ano, dos excedentes ou dos pr ejuizos

verifica dos no balan ce do exercic io, exc lu idas

as despesas gera is ja previst as na alinea anter ior.

sECX;Ao II
Reservas

ARTI G089.o

(Reserva hll:~l)

1. E obrigatoria a constituicac de uma reserva legal des

tinada a cobrir eventua is perdas de exercicio.

2. Reverte para a reservelegal, segun do a proporcao que
for determinada no estatuto ou case este seja omisso, pela

Assembleia Gera l, numa percentagem que nac pod era ser

inferior a cinco por cento:

a) As j cias;

b) as exce den tes anuai s liquidos.

3. As reversces estipuladas no numerc anter ior deixam

de ser obrigatorias sempre que a reserva atinja lUn montante

igual ao m axim o do capital social ating ido pela cooperative.

4. Sem pre que os pr ejuizos do exercic io forem superiOl'es
a reserva legal, a diferenp deve, na fonna que for de!iberada

pe!aAssembleia Gera l, ser exigida aos membros na propor~ao

das opera~oes realizadas por cada um deles, sen do a resefVll

legal reconstituida ate ao seu nive! anterior.

ARTI G090.o

(Rrsrn'~ PH~ m siu o, rdur ~ r jj o, r~p~rit~rjj o, rOl'ln ~ r jjo

r s~ li dr rooprr~tin)

1. Pam al6n da reserva legal, e obrigatoria a cOilstihli~ao de

um a reseIVa pam a educa~ao cooperativa e a fonna~ao cultuml
e tecni ca dos membros, dos trabalhadores da coopera tiva e

da conuUlidade.

mARIo DA REPUBLICA

2. R evert em para esta reserv a, na f orma constante no

n." 2 do art igc anter ior:

a) A parte das jcias que nao for alocada a reserva legal;

b) as donatives e os subs idios destin ados ao fun da

reserva:

c) A parte dos excedentes anuai s liqui dos provenientes

das operacces com os membros que for estabe 

lecida pe!os estatutos ou pela Assembleia Geral,

numa percentagem que nac podera ser inferior a

dois por cento:

d) A parte dos excedentes anuais liquidos provenientes

das operacces com terceiros que nao tenham sido

destin ados a outras reserva s indivi siveis.

ARTlG091 .o
(Fcrmas dr ~pli r ~ r jjo r iut r gr~ r lio d~ rese rv a

para ~ ulur ~ r jj o r rorm~ r lio eeeper atlva)

1. Compete a Assembleia Geral detenninar as form as de

aplicacac da reserva para a educacao cooperativa e para a

formacao cultural e tecnica dos membros, dos trabalhadore s

da coopera tive e da comunida de.

2. Compete a Direccao incorp orar no plano de activida des

anual um plano de formacao para a aplicacac desta reserva .

ARTlG092.o

(Aplir~riio d ~ r eserva para r dllr~rli o r ronrnl rlio
rooper attva per e utr as ruti d ~ drs)

1.AAssembleia Geral pode deliberar transferir, no todo ou

em parte, 0 montant e da reserva pam a educacac e formacao,

para uma cooperative de grau superior. sob a condicao de

esta prosseguir a finalidade da reserva em causa e de ter um

plano de actividades em que a primeira cooperative seja parte.

2. AAssemb leia Gera l pode. igua lmente, deliberar a afecta

~ao desta reserva a proj ectos que. conjun ta ou separadamente.

e nvolvam a coopera tive em causa e ainda:

a) Uma ou mais pessoas colec tivas de direito public o;

b) Uma ou mais pessoas colec tivas de dir eito priva do,

sem fins lucrativos;

c) Outras coopera tives.

ARTlG093.o

(Ollt r~s nsrn'~s)

1.A legisla~ ilo complementar aplicave! aos diversos ramos

do Secto r Coopem tivo ou os estatutos podem preyer a consti

tui~ao de outras reservllS, devendo, nesse caso, detenninar 0

seu modo de fonna~a o, de ap lica~ao e de liquida~ ao.

2. AAssembleia Geml pode de!ibemr COilStihlir outras reser

vas. obselVando-se, neste caso, 0 disposto no nlunero anterior.

ARTlG094.o

(I umsrrptilJ ilid ~ d r dr dhislio dr n srrn s)

As resefVllS obrigatorias, bem cOino as que resultem de

exce den tes provenientes de opera~oes com terceiros. nao sao

suscep tive is de divisao en tre os membros.
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SECX;Ao III
Excedent es Liqutdcs

ARTI G09~ .o

(Calr ulo cos exee uentes Iiqrud cs)

ASexcede ntes liquidos sao calculados por ajuste do rateio

das despesas , inclusive das provisoes e por deducees destinad as

as reserv as em geral.

ARTI G096.o
(Dist ribllira o de exeedentes Iiquid cs)

1. as excede ntes anua is liquidos que nao resultem de ope

racces com terceiros podem ser distribuidos pelos m embros,

depois do pagam entc de juros relativos a titul os de capita l e

da integracao de reservas.

2. Nao se pode distribuir excedentes anuai s liquidos entre

os m embros, nem cr iar reserv as livres, no caso de se ter

utilizadc a reserv a legal para compensar perdas no exerctcio,

enquant o nao se tenha rec onstituido a reserva ao nive! anter ior

ao da sua utilizacao.

3. Porprevisao estatutar ia ou por deliberacao da Assemb leia

Geral, os excedentes podem ser retidos, no todo ou etUparte,

e convertidos etUcapita l rea lizado pelos membros, express os

em titul os a serem distribuidos na proporcac da sua parti ci

pacao na geracac desses excedentes ou lancados etUconta de

particip acao do membro para financiament o da actividade

operaciona l da cooperativa.

CAPITULO VIII
Fusao, Cisao t Tnmsrol'ma rao da s Coop t l'atiYas

ARTI G097.o
(1"IIsao)

1. A fu sao de coo perativas opera -se por integra ~a o ou

por lIlC OlpOra~a o.

2. Verifica -se a fusao por integra~ao , quando duas ou mais

cooperativas , com a simultiinea extiIH;aoda sua personalidade

juridica, cons titue m uma nova cooperativa, assum indo a

nova cooperativa a totalidade dos direitos e obriga~oes das

cooperativas flUldidas.

3. Verifica -se a fu sao por incOlp ora~ ao, quando uma ou

m ais coo perativas, em simultiineo com a ext in~ao da sua

personalidade juridica, passam a fazer part e de uma outra

coopera tiva, que asslUuira a totalidade dos direitos e obriga~oes

das cooperativas incOlporadas.

4. Afusiio de cooperativas so pode ser validamente aprovada

por de!ib era ~a o de, pelo metlOS, dois t er~ os dos votos dos

m etubros preSetltes ou repr esent ados etU Ass etu bleia Gera l

Extraordinaria convocada para esse fim.

ARTI G098.o
(Cisa o)

1. Verifica -se a cisao de lUua coopera tiva setu pre que

nesta se opere divisao dos seus metubros e patrimonio, com

a conseqUetlte cria~ao de uma ou mais coopera tivas novas.

2. A cisao sera integral ou parcial, confo nue simultanea 

ment e severificar, ou nao, a extin~ao da cooperativa original.
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3. A cisso de coopera tives so pode ser validamente aprovada

por deliberacac de, pe!o m enos, dois tercos dos votes dos
membros present es ou repr esent ados em Ass embleia Geral

extraordinaria, convocada para esse fim.

ARTIG099,O
(Prot rrrilo dosmrmbros r dr ter eetr os nos eases de rusao r de risao)

1. A fusao ou cisao obedecem a tramit acao e ao form alismo
exig idos para a constituicac de cooperatives, nos term os da
present e Lei, com as necessaries adaptacces.

2. a regi stc da fus ao ou da cisao tern caracter provisorio
durant e um peri od o de novent a dias a conta r a partir da
publicacac no Dia ric da Republica.

3. Dura nte 0 periodo do registc provisorio, os membros
que nao tenham participado na Assembleia Gera l que tiver
aprova do a delib eracao ou que tenh am vo tado etU sentido
contrario a fus ao ou cisao e aind a, os credores da cooperativa.
podem deduzir oposicao escrita a fusao ou a cisao.

4 . a registc so se toma definitivo se for demonstrado que
os creditos dos oponentes estao devidament e page s.

5. No que nao contrariar 0 disposto nos muneros anteriores
do presente artigo. a fus ao e a cisao de coopera tives regem-se
pela s disp osicc es da legislacao comercia l.

ARTI GO 1011 0

(TrallSron narilo dr assodacees dr produt ores em r eeper atlvas)

1. As assoc iacces de produtores podem transformar- se

etU cooperativas desde que reunam os requisite s exig idos na

present e Lei.

2. A transferencia dos actives e dopatrimcnio da associacao

para a coopera tive e obrigatoriamente destinada a constitui~ao

de reserv a indivi sivel.

ARTI GO 100.o
(Nlllida d ~ da transrol'lnarao)

1. E considera da nula a transfonua~ao de lUua cooperativa

etU qua lquer fOllila de soc iedade cOluercial.
2. Cons ideram-se iguahuetlte milos, todos os actos que

cOiltrarietu ou iludam a proib i~ao previ~ta no nllIuero anter ior.

CAPITIJLO IX
Dissolurao t Liquida rao

ARTI GO 102.0
(Dissoillr ao)

1. As cooperativas dissolvetu-se por :

a) Fim do seu objecto ou pe!a impossibilidade da sua

prossecu~ao ;

b) Decurso do proz o, se tiveretu sido constitu idas por

tetUPOdetetlilinado;

c) Verifica~ao de qualquer outra causa ext intiva pre

vista nos estatutos;

d ) Nao cumprimetlto do requisito de nluuero minimo

de membros por lUU periodo superior a 180 dias;

e) Fusao por integra ~a o, por inc orpora ~a o ou cisao

integral:

fi De! ibera~ao da Asset ub leia Gera l;

g ) Declara~ao de faleucia por decisao judicial transi

tada etu ju lgado.
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2. As coopera tives dissolvem-se. ainda. por decisao judicial
transitada em julgado, por nao coinc idenc ia entre 0 objecto

real da coopera tiva e 0 objecto estatutario, por utili zacac de
m eios iltcitos para a pr ossecucac do seu objecto ou ainda,

por utili zacac da coopera tiva para alcancar indevidamente
beneflcios atr ibu idos por lei.

3. a acto de dissolucao da cooperative esta suje ita a registo

nos termos da Lei.

ARTI GO 103.0
( li qlli d Hr~O r pHl'tilllH)

1. A dissoluc ac da coopera tive, por qualquer que seja 0

m otivo, impli ca a nomeacao de uma comissao liquidataria.
encarregue do processo de liquidacao dorespectivo patrimonio.

2. A Ass e mbleia Gera l que delib erar a dissoluc ao deve
design er a comissao liquidataria. conferi ndo-l he os poderes

necessaries e fixando 0 pr azo para proceder a liquidacao.
3. Efectuada a liquidacao, a comissao liquid ataria apresenta

as contas a Assemb leia Geral ou ao Tribunal. confonne 0 caso.
organizando um mapa de partilha.

4. Aos casos de dissoluc ac previstos na alinea g) do n." 1
do art igo anter ior e aplicavel, com as necessaries adaptacces,

o regime do pr ocesso de liquidacao judicial de soc iedades
comerciais constante no Cc digc do Processo Civil.

5. Compete a Assembleia Gera l ou ao Tribunal determina r
o destino dos livros, que devem ser conservados em deposito

por um periodo de cinco anos.

ARTIGO 104.0
(Desnuo do patrfmcrdo de IiqllidH r ~O)

1. Uma vez satisfe itas as despesas decorrent es do propri o

pr ocesso de liquidacao, 0 saldo obtido por este e aplica dc,

imediatament e e pela segu inte ordem:

a) Pag amentc des salar ies e das prestacces devidas

aos trabalhadores da cooperativa~

b) Pagamento dos restantes debit os da cooperativa,

inc1uindo do resgate dos tihil os de investimento,

das obriga~oes e de outras presta~oes evenhlais

dos m embros da cooperativa;

c) Resgate dos titul os de capital.

2. a montante da reserva legal, estabe!ecido nos tennos

do art igo 89.°, quenao tenha sido destinado a cobrir evenhlais

perdas de exercicio e nilo seja susceptive! de ap lica~ilo diversa,

devera, em altemativa:

a) Em primeiro lugar Iransitar com identica finalidade

para a nova entidade coopera tiva que se fonnar

na sequencia de fusao ou de cisao da coopera tiva

em liquida ~ao ;

b) Em segundo lugar e nao se ver ificando os pressupos 

tos da alinea anter ior, ser afectada a coopera tiva

superior de que esta seja m embro ou liquidada

en tre as coopera tivas de primeiro grau, se a coo

pera tiva liquid ada for de grau super ior ou na falta

desta, ao Estado.
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CAPiTULO X
Unifies, Federncoes e Conredera coes

ARTI GO 105.0
(Un iors, rrdrra r Ors r ron rrd rr arors de r ee per anva s)

1.As coopera tives podem constitu ir ccoperativas de grau
superior, denoninadasporunioes. Iederacoes ou confederacces.

2. As unices, federacces e confederacces de cooperativas
adquiren pcrsonalidadcjurtdica con oregisto da sua constituicao.

3. A s coope ratives que int egr am unices, f ederacces e
confederacces mantem a sua identidade juridica.

4 . Em tudo que nao estiver espec ificamente regulado neste
capitulo, sao aplicaveis as unices. federacces e confederacces
de coopera tives, as disp osicces aplicaveis as coopera tives de
pnmeiro grau.

5. Sem prejuizo de as federacces e confederacces terem de
preencher os requisite s necessaries para serem reconh ecidas
como representant es da part e do sector coope rative que a
cada um a corresponda. todas as estruturas coopera tives de
grau superior representam legitimamente as entidades que
as integram.

ARTI GO 106.0

(Unlee s de ro cper attvas)

1. As unices de coopera tives resultam do agrupame nto de,
pelo menos, duas coopera tives do primeiro grau.

2. As unices de cooperatives podem agrupa r-se entre si
e com coopera tivas do primeiro grau sob a forma de unices.

3. As unices ten finalidades de natureza economica. socia l,
cultu ral e de assistenc ia tecnic a.

ARTI GO 107.0
(Dinit o de " 0/ 0)

1. as estatntos podem atribuir a cada uma das cooperatives

aderentes, umnumero devotes determinado. quer em fun~ao do
mun ero dos seus membros. quer em funcao de qua lquer outre
criter io objectivo que, de acordo com 0 prin cipio democratico.

obtenha a aprovacao maioritaria dos membros da unia o.

2. a nlllnero devotos e anuahnente apurado pe1aAssel.llbleia
Geral que aprovar 0 re!at6r io de gestilo e as contas do exercic io
do ana anter ior.

ARTI GO 108.0

(6I'lI:~ os)

1. Sao 6rgaos das IUlioes de cooperativas:

a) AAssembleia Gera l, cons titu ida pe!as direc~ oes ou
de!egados das cooperativas fili adas, podendo os

esta tutos detenninar qu e apenas lUn dos repre

sen tantes possa usar da palavra e votar, sen do a

respectiva Mesa e!eita de entre os membros das

cooperat ivas das fili adas para um m and ato de

dura~ao igu al ao dos oulros orgaos;

b)AD irec~ao, que e composta pOI' pessoas singulares
membros das coopera tivas filiadas, tendo-se em

conta 0 disposto no artigo 74.°, no que for aplicave1;

c) a 6 rgao Fiscal, que e composto p OI' pessoas singu 

lares membros das cooperativas filiadas, tendo-se

em cOllta 0 disposto no artigo 79.° da presente Lei,

no que for aplicavel.
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2. Se 0 numerc de membros da Assembleia Gera l nao for
suficiente para preencher os orgaos socia is, havera apenas urn

orgao colegial. a Assembleia de Cooperativas . constituida por
todos os membros da unia o, que delibera por maioria simples,

tendo em atencac 0 mun ero de votos que a cada membro for
atribu ido, nos tennos do artigo anter ior.

ARTIGO 109.0
(FrdrrarOrs de roop rra tins)

1.As federacces resultam do agrupamento de coopera tives,

ou simultaneamente de cooperativas e deunioes. quepertencam

ao mesmo ramo do Secto r Coopera tive.
2. A legislacao comp lementar podera prever a constituicao

de federacces dentro do mesmo ramo do Sector Coopera tive,
nos tennos do numero anter ior, que resultem do agrup amento

de membros carac ter izados por desenvolver a m esma activ i

dade economica.
3. As federacces de cooperativas so podem representar 0

respectivo ramo do Sector Coopera tivo quando facam prova
de que possuem como membros mais de 500/0 das coopera 

tivas de primeir o grau definitivamente regi stadas no ramo
corresponde nte ao objecto soc ial da federacao.

4. No case de ser necessario para 0 seu desenvolvim ento
e havendo uma conexac relevante entre os seus objectivos:

a) Po dem fundir- se numa unic a federacao, duas ou

mais federacces de ramos diferentes;

b) Po de aderir a uma f ed eracao, desde qu e esta a

aceite, uma cooperativa do primeiro gra u de lUn

ramo diferent e;

c) Pode aderir a uma federacao , desde que esta a aceite.

uma unia o que abranja coopera tives perten centes

a lUn ramo diferente.
5. E aplicavel as federacces de cooperatives, com as

devid as adaptacces, 0 disposto nos art igos 107.° a 108.° da

pr esente Lei.

6. As federacces tem finali dad es de representacao, de
coordenacao e de pr estacac de services, pod end o exercer
qualquer actividade permitida por lei e consentanea com os
prin cipios coopera tivos.

ARTIGO II 0.0
(Coll rr drr arors de rooper attvas)

1. As confe deracces de coopera tives result am do agru
pamento, a nivel nacion al, de coopera tives de grau superior,
podendo, a titulo excepc ional, agmpa r cooperativas do primeiro
grau, cons iderando-se represen tativas do Sector Coopera tivo

as que fizerem pr ova de que integram, pelo menos, 500/0 das

federa ~ oes definitivament e regi stadas do ramo ou ram os
cOITesponden tes ao objecto soc ial da confedera~ao.

2. E aplicav el as confedera~oes de coopera tivas, com as

devid as a dapta~oes, 0 disposto nos alt igos 107.° a 108.° da
pr esente Lei.

3. As confedera~oes t&n fUIw oes de repres enta~ ao , de
coordena~ao e de presta ~a o de servi~os, pod end o exercer
qualqu er actividade pennitida por lei e compativ el com os

prin cipios coopera tivos.
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CAPiTIJLO XI
Re solu cso de Dtsputa s

ARTIGO III 0

(ltIr diarli o, rr ronrilia rlio r Hl'biIrall: rm)

1. As disputes ccopera tivas devem ser suj eitas a pr oces

sos de m ediacao, reconcilia cao e arbitragem antes de serem
submetidas a apreciacao dos tribunais judiciais.

2. Para efeitos do numero anter ior, consideram-se disputas

coopera tives as que envolvem uni camente os membros, os
orgaos das cooperatives, as coo peratives primari es ou de

grau superior.
3. Os procedimentos de media cac e reconcilia cao devem

ser aprova dos pela Assembleia Geral.

4 . As decisoes do processo de arbitrag em nao limit am 0

direito de submissao da disput e aos tribunais judiciais.

CAPiTULO XII
Subsidios t Benenctos Fiscais t Ftnancetros

ARTIGO 112.0
(Subsidios)

Os subsidios concedidos pelo Bstado destinados a aquisic ao

de imobilizacces corporeas nao sao suscep tive is de reparticao
en tre os m embros.

ARTIGO 113.0
(Bene rirfos nscats, fiuanr rir os r anua netrosj

1. As coopera tives estao isenta s de pagamentc de emo

lumentos, taxas e imp ostos na realizacac das form alidades

necessarias a sua constituicao.
2. Os demai s beneficios fi scais, financ eiros e aduaneiros

das coopera tives sao objecto de legisla cao especifica.

CAPiTULO XIII
Dtspostcoes Finals t Transttortas

ARTIGO 114.0
(Or gao de roment c r suprn-islio)

Compete ao Titular do Po der Executive , 0 acompanha 

mento do Secto r, podendo ficar sob responsabilidade de um
Orgao de Ad ministracao indirecta do Estado, ao qual compete
genericamente a implementacao das politicas e estrateg ias de

fomento dos varies ramos do coopera tivismo, bem como 0

contro lo da sua implementa cao.

ARTIGO 115.0
(Adaptarao de s estatut osj

1. As clau sul as estatutarias que regem as coope rativas
cons tituidas ao abrigo da l egi sl a~ao anter ior e que contrariem
a pr esente Lei consideram-se automaticamente substituidas

pelas disp osi~oes legais aplicaveis.
2. Os esta tutos das coope rativas existentes a data da

en trada em vigor da pr esente Lei devem ser adaptados no

prazo m axim o de cen to e oitenta dias.

ARTIGO 116,0
(Dt"nidas r omissOrs)

As dt"lvidas e as omissoes resultantes da inteIpreta~ ilo e apli

ca~ilo da preseIlte Lei siloreso lvidas pela AsseInb leia Naciona l.



3264

ARTI GO 117,0

(Rnoll:a r iio)

Fi ca express amente revogadc 0 Capitulo V do Titulo II
do Livr o II do Ccdigc Com ercial, 0 Dec reto-Le i n." 115/7 5,

de 22 de Setembro - Regim e Juridico das Cooperativas e

todas as disposicces que contrariem a presente Lei.

ARTI GO 118,0

(Entra da no ' 111:01")

A presente Lei e ntra em vig or adata da sua publicacao.

Vista e aprovada pela Assembleia Nac iona l, em Luanda,

aos 29 de Janeiro de 2015.
a Pre sidente da Assembleia Naci onal, Fernanda da

Piedade Dias dos Santos.

Promulga da aos 4 de Junho de 2015.

Publique-se.

a Presidente da Republica, JOSEEnUAROO DOS SA~TOS .

MINISTERIO DAS FINAN~AS

Despacho n. ° 255/15
dr 31 de Agosto

Flu confonnidade com os poderes de1egados pelo Presidente

da Rep ublica , nos tennos do art igc 137.° da Constituic ac da

Rep ublica de Angola , e de acordo com as disposicces combi
nad as dos n.? 1 e 4 do art igc 2.° do Decreto Pres idenc ial

n." 6/10, de 24 de Fevereiro, da alinea d) do n." 1 do art igo 4.°

do Estatuto Organicc do Ministeric das Financas. aprovadc
pelo Dec reto Pres idencia l n." 299/14, de 4 de N ove mbro,

detennino:
1. Sao subdelega dos, nos tennos do artigo 6.° do Dec reto

Pres idencial n." 6/10, de 24 de Fevereiro, ao Secretaric Gera l

deste Ministerio, Americc M igue l da Costa, plenos poderes

para representar 0 M i nisteric das Financas. na assinatura do

contra to de locacao financ eira mobiliaria para a aquisica c
de 12 viatura s, com 0 Banco Economi co, S.A. , com sede na

Rua 1.0 Congresso do :MPLA, n." 27, Ingombota, Luanda.

2. Este Despachc e ntra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 25 de Ag osto de 2015.

a Ministr o, Arm(D/do AJaJlllel.

mARIo DA REPUBLICA

Despacho n. " 256/15
de 31 de Agosto

Fin conformidadccom ospodcresdclcgadospclo Presidcntc
da Rep ub lica , nos tennos do art igc 137.° da Constituic ao
da Republica de Ang ola, e de acordc com as disp osicces
combinadas dos n." 1 e 4 do Dec reto Pre sidencial n." 6/10,
de 24 de Fevereiro, do n." 1 do art igc 9.° da Lei n." 11/1 0,
de 30 de Junho, e da alinea d) don." 1 do artigo 4.° do Estatut o

Organico do Ministerio das Financas. aprovado pelo Decreto
Pres idencial n." 299/14, de 4 de N ovembro , detennino:

1.0 - E fixada a subve nca c m ensal vitalicia de Edith
Ma ria Veiga da Fonseca, viuva do falecid o Lucio Amaral Pais
da Fonseca, que exerceu as fun cces executivas do Estadc ,
em 85% do salar io-base, que corres ponde ao m ontant e de
Kz : 369.783,7 5 (trezen tos e sess enta e nove mil, setecentos
e c itenta e tres kwanzas e setenta e cinco centimos).

2.° - a presente Des pachc tem efeitos a partir da data
de publicacao.

Publique-se .

Lu anda, aos 25 de Agosto de 2015.

a Ministro, Armando Manuel.

Despacho n. " 257/15
de 31 de Agosto

Em confon n idade co m os p ode re s del eg ados pelo
Presidente da Rep ub lica, nos termos do artig o 137.° da
Const ituic ac da Republ ica de Angola, e de ac ordo com as
disp osicc es combinadas do n." 1 do art igo 9.° da Lei n." 11/10,
de 30 de Junh o, dos n.? 1 e 4 do artig o 2.° do Decre to
Pres iden cial n." 6/10, de 24 de Fevereiro, da alinea d) do
n." 1 do artigc 4.° do Estatut o Organicc do Minist eri c das
Pinancas, aprova dc pelo Dec reto Pres idenc ial n." 299/14,
de 4 de N ovem bro, detennino:

1.° - Bfixada a subvencac mensal vitahcia de Fernando
Faustino Muteka , por ter exerc ido os carg os de M inistro
da Adminis traca c do Te rritorio e Govema dor da Provinc ia
do Huamb o, em 85% do salaric-base, que ccrrespcnde ao
mont ante de Kz: 396.196,87 (trezentos e nov enta e seis mil,
centc e noventa e seis kwanzas e citenta e sete centimos).

2.° - a presente Des pachc tern efeitos a partir da data
de publicacao.

Publique-se .

Lu anda, aos 25 de Agosto de 2015.

a Ministro, Armando Manuel.
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