
Cooperativa de Habitação Económica Nova Morada, CRL

REGULAMENTO INTERNO 

CAPITULO I
ELEIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

ARTIGO 1º
Assembleia Eleitoral

Os Órgãos Sociais são eleitos por uma Assembleia Eleitoral constituída por todos os
cooperadores que estejam no pleno gozo dos seus direitos.

ARTIGO 2º
Organização

A organização do processo eleitoral compete à Mesa da Assembleia Geral que deve,
nomeadamente:

a) Marcar a data das eleições;
b) Convocar a Assembleia Eleitoral;
c) Organizar os cadernos eleitorais;
d) Apreciar as reclamações dos cadernos eleitorais;
e) Verificar a regularidade das candidaturas;
f) Designar  alfabeticamente  as  candidaturas  conforme  as  suas  datas  de

apresentação;
g) Escolher o local ou locais de funcionamento da Assembleia Eleitoral;
h) Promover até cinco dias antes da data da Assembleia a constituição da mesa

ou mesas de voto, devendo obrigatoriamente designar um representante seu que
presidirá.

ARTIGO 3º
Prazo para o ato eleitoral

As  eleições  devem  ter  lugar  nos  três  meses  seguintes  ao  termo  do  mandato,
demissão ou exoneração dos Órgãos Sociais.

ARTIGO 4º
Convocação

A convocação da Assembleia Eleitoral será feita por meio de anúncios convocatórios
afixados na sede da Cooperativa e publicados nos jornais de acordo com a lei, com a
antecedência mínima de 30 dias.

ARTIGO 5º
Ordem de trabalhos

1. A Assembleia Eleitoral, terá como ordem de trabalhos a realização do ato a que se
destina  e  nela  não  poderá  ser  tratado,  discutido  ou  submetido  a  deliberação,
qualquer outro assunto.
2. A  Assembleia  funcionará  em convocação  única  e  terá  a  duração  previamente
fixada que constará na respetiva convocatória.
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ARTIGO 6º
Cadernos eleitorais

1. Os cadernos eleitorais depois de organizados, deverão ser afixados na Sede da
Cooperativa na data da publicação da convocatória para a Assembleia Eleitoral.
2. Das inscrições ou omissões irregulares nos cadernos eleitorais poderá qualquer
eleitor reclamar para a Mesa da Assembleia Geral nos 7 dias seguintes ao da sua
afixação.
3. A  Mesa  da  Assembleia  Geral  deverá  decidir  da  reclamação  nos  2  dias
subsequentes ao fim do prazo estabelecido no número anterior.

ARTIGO 7º
Apresentação de candidaturas

1. A apresentação das candidaturas consiste na entrega à Mesa da Assembleia Geral
da lista de candidatos acompanhada do termo coletivo de aceitação da candidatura,
certificados de registo criminal e programa de ação.
2. Cada lista de candidatura terá de ser subscrita por, pelo menos, 10% do número
de  cooperadores  em  situação  de  cumprimento  dos  seus  deveres,  salvo  no  que
respeita à lista proposta pela Direção cessante, que não necessita de ser subscrita.
3. Cada cooperador só poderá candidatar-se ou subscrever uma única lista.
4. Os candidatos serão identificados pelo nome completo, número de cooperador,
data de admissão, idade, residência e profissão.
5. Os cooperadores subscritores das candidaturas serão identificados de forma legível
pelo seu nome completo, assinatura e número de cooperador.
6. As listas de candidaturas só serão consideradas desde que se apresentem para
todos os Órgãos Sociais.
7. As candidaturas designarão os cargos nominativamente.
8. A apresentação das candidaturas deverá ser  feita nos 15 dias subsequentes à
afixação dos cadernos eleitorais.

ARTIGO 8º
Verificação das candidaturas

1. Verificada  a  falta  de  apresentação  de  candidaturas,  manter-se-ão  os  Órgãos
Sociais em exercício até ao limite de um ano.
2. Antes de terminado o prazo referido no número anterior  será  convocada nova
Assembleia  Eleitoral,  cabendo  à  Direção  a  apresentação  obrigatória  de  uma
candidatura.

ARTIGO 9º
Comissão de fiscalização

1. Será constituída uma Comissão de Fiscalização composta por um membro da Mesa
da Assembleia Geral e por um representante de cada uma das listas concorrentes.
2. O Representante de cada lista concorrente deverá  ser  indicado conjuntamente
com a apresentação das respetivas candidaturas, não podendo integrar quaisquer
listas de candidaturas.

ARTIGO 10º
Competências da Comissão de Fiscalização

Compete à Comissão de Fiscalização:
a) Fiscalizar o processo eleitoral;
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b) Elaborar  relatórios  de  eventuais  irregularidades  e  entregá-los  à  Mesa  da
Assembleia Geral;

c) Disponibilizar a utilização, de forma equitativa, dos equipamentos e meios da
Cooperativa, em função das suas disponibilidades, a todas as listas concorrentes.

ARTIGO 11º
Regularidade das candidaturas

1. A Mesa da Assembleia Geral verificará a regularidade das candidaturas nos 4 dias
subsequentes ao do encerramento do prazo para entrega das listas de candidatura.
2. Com  vista  ao  suprimento  das  eventuais  irregularidades  encontradas,  a
documentação será  devolvida  ao representante  da lista  respetiva,  o  qual  deverá
providenciar a sua regularização no prazo de 3 dias.
3. Findo o prazo referido no número anterior, a Mesa da Assembleia Geral decidirá,
nos 2 dias seguintes, pela aceitação ou rejeição definitiva das candidaturas.

ARTIGO 12º
Afixação de listas

As listas candidatas às eleições, designadas alfabeticamente bem como os respetivos
programas de ação, serão afixados na sede da Cooperativa desde a data da sua
aceitação definitiva até ao dia do ato eleitoral.

ARTIGO 13º
Campanha eleitoral

O  período  de  campanha  eleitoral  decorre  desde  a  data  da  afixação  das  listas
candidatas até às 24H00 do dia anterior ao da eleição.

ARTIGO 14º
Duração da Assembleia Eleitoral

A Assembleia Eleitoral terá início às 10H00 e encerrar-se-á às 19H00.

ARTIGO 15º
Boletins de voto

1. Cada boletim de voto  conterá  a  designação alfabética  das candidaturas  e um
quadrado correspondente a cada uma delas.
2. A candidatura escolhida será assinalada por um X no quadrado respetivo, de forma
inequívoca.
3. Os  boletins  de  voto,  editados  pela  Cooperativa  sob  o  controlo  da  Mesa  da
Assembleia  Geral,  terão  o  formato  A-6  e  serão  em  papel  branco  liso,  não
transparente, sem marca ou sinal exterior.
4. São nulos os boletins de voto que não obedeçam aos requisitos dos números
anteriores ou contenham qualquer anotação.

ARTIGO 16º
Identificação de eleitores

A identificação dos eleitores será efetuada por meio de Cartão de Cidadão, ou de
outra forma legal.
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ARTIGO 17º
Voto

O voto é secreto e presencial.

ARTIGO 18º
Forma de votação

1. O voto será entregue ao Presidente da Mesa, dobrado em quatro.
2. Os elementos das mesas de voto votarão em primeiro lugar.
3. Cada candidatura poderá credenciar um cooperador que fará parte de cada mesa
de voto.

ARTIGO 19º
Contagem de votos

1. Logo que a votação tenha terminado, proceder-se-á à contagem dos votos de
cada  mesa  e  elaboração  da  ata  com os  resultados,  devidamente  assinada  pelos
elementos da mesa.
2. Após a receção na Sede da Cooperativa das atas das mesas de voto, proceder-se-
á ao apuramento final e será feita a proclamação da lista vencedora e a afixação dos
resultados.
3. Verificada  a  igualdade  do  número  de  votos  entre  candidaturas  mais  votadas,
proceder-se-á a nova eleição, apenas entre as mesmas, sendo a data afixada no
momento e a sua realização no prazo máximo de 15 dias.

ARTIGO 20º
Recurso

1. Pode ser interposto recurso com fundamento em irregularidades do ato eleitoral, o
qual  deverá  ser  apresentado  à  Mesa  da  Assembleia  Geral  até  3  dias  após  o
encerramento da Assembleia Eleitoral.
2. A  Mesa  da  Assembleia  Geral  deverá  apreciar  o  recurso  no  prazo  de  2  dias,
comunicar por escrito a decisão aos recorrentes e afixá-la na Sede da Cooperativa.
3. Tendo  sido  dado  provimento  ao  recurso,  o  Presidente  da  Mesa  convocará
expressamente  uma  Assembleia  Geral  Extraordinária  para  decidir,  em  última
instância,  do  dito  recurso  nos  15  dias  seguintes  ao  prazo  indicado  no  número
anterior.
4. Julgado procedente o recurso pela Assembleia referida no número anterior, terá
que repetir-se o ato eleitoral no prazo máximo de 30 dias, concorrendo as mesmas
listas.
5. O recurso suspende os resultados do ato eleitoral.

ARTIGO 21º
Tomada de posse

1. Presidente  cessante  da Mesa  da  Assembleia  Geral  conferirá  posse  aos  Órgãos
Sociais  eleitos  no  prazo  de  5  dias  após  expirado  o  prazo  de  apresentação  de
recursos.
2. Os Órgãos Sociais cessantes continuarão o exercício das suas funções até que a
posse  seja  conferida aos  seus  substitutos e que na ata de tomada de posse se
declare terem aquelas sido assumidas pelos novos Órgãos Sociais.
3. Na  tomada  de  posse  os  Órgãos  cessantes  deverão  entregar  aos  novos
empossados os valores, escrituração e demais documentação da Cooperativa.
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ARTIGO 22º
Comparticipação

A Cooperativa comparticipará nos encargos da campanha eleitoral de cada lista em
montante  igual  para  todas  a  fixar  pela  Direção  consoante  as  possibilidades
financeiras da Cooperativa.

ARTIGO 23º
Omissões

A resolução dos casos não previstos e das dúvidas suscitadas, será da competência
da Mesa da Assembleia Geral.

CAPÍTULO II
MEIOS FINANCEIROS

ARTIGO 24º
Taxa de inscrição

1. A  taxa  de  inscrição,  não  reembolsável,  destina-se  a  cobrir  despesas
administrativas e organização do processo do cooperador.
2. O valor da taxa de inscrição é fixado em Assembleia  Geral,  por proposta  da
Direção.
3. O pagamento da taxa de inscrição é efetuado da seguinte forma:

a) 10% no ato de admissão;
b) 90% no momento da adesão a um programa de construção.

4. O valor da taxa de inscrição é de 150,00€.

ARTIGO 25º
Quotização

1. A quota é um meio  de financiamento  da  atividade corrente  dos  Serviços  da
Cooperativa, bem como da prestação de determinados serviços que não são objeto
de pagamento individualizado.
2. O valor da quota será constituído pelo somatório de várias parcelas incluídas nas
componentes a seguir indicadas e correspondentes a outros tantos serviços que a
Cooperativa põe à disposição dos cooperadores:

a) Componente Serviços Administrativos – destina-se a contribuir para o regular
funcionamento  da  Cooperativa.  A  fixação  do  seu  valor  é  da  competência  da
Assembleia Geral, por proposta da Direção. O valor desta componente é de 6,00 €
mensais;

b) Componente Serviços Opcionais – destina-se a suportar o funcionamento de
serviços  regulares  criados  pela  Cooperativa,  cuja  adesão  pelos  cooperadores  é
facultativa. A criação destes serviços e a fixação do valor desta componente é da
competência da Direção.
3. A quota, é mensal, emitida e debitada na conta-corrente de cada cooperador,
paga até ao dia 10 do mês a que respeita e não é reembolsável.
4. O  atraso  no  pagamento  das  quotas  fica  sujeita  a  uma  penalização
correspondente a 10% do valor da quotização em dívida, aplicável após o dia 10 do
mês a que respeita. A aplicação desta penalização é da competência da Direção.
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ARTIGO 26º
Poupanças

1. As  poupanças  são  valores  que  os  cooperadores  inscritos  num  programa  de
construção entregam à Cooperativa por conta do valor do custo final do seu fogo.
2. A Direção determinará, em cada momento e para cada programa, o valor da
poupança, a periodicidade e a data do seu início, com um aviso prévio de 30 dias,
tendo em vista o financiamento e a viabilização da operação.
3. As poupanças são obrigatórias, não remuneradas e pagas até ao dia 10 do mês a
que respeitam.
4. O valor total da poupança será determinado em Assembleia Geral, por proposta
da Direção.
5. As poupanças cessam com a assinatura do contrato de promessa de compra e
venda, devendo o seu montante ser deduzido ao sinal para a aquisição do fogo.
6. O não pagamento das poupanças nas datas determinadas, é motivo de exclusão
do cooperador desse programa, se o mesmo não regularizar a situação no prazo de
30 dias,  após a comunicação do incumprimento,  por  carta  registada.  Os custos
administrativos do processo serão por conta do cooperador.
7. O  reembolso  das  poupanças,  por  desistência  ou  exclusão  do  cooperador  do
programa, será efetuado aquando do preenchimento da vaga aberta,  ou até ao
limite de um ano no caso de a vaga não ter sido preenchida.
8. Em caso de incumprimento do nº 7, por parte da Cooperativa, deverá o valor das
poupanças ser remunerado, desde o fim do prazo para reembolso. A taxa de juro
deverá ser igual à taxa legal em vigor.

ARTIGO 27º
Títulos de Investimento

A Assembleia Geral poderá deliberar a emissão de títulos de investimento, objetivos
e condições em que a Direção poderá utilizar o respetivo produto de acordo com o
disposto no Código Cooperativo.

 ARTIGO 28º
Obrigações

A  Assembleia  Geral  poderá  deliberar  a  emissão  de  obrigações,  nos  termos  do
disposto no Código Cooperativo.

 ARTIGO 29º
Títulos de Poupança

1. Os títulos de poupança são valores que os cooperadores entregam à Cooperativa
para  investir  em  projetos  e  serviços  que  se  enquadrem  nos  objetivos  da
Cooperativa.
2. A Assembleia Geral deliberará a sua emissão, aplicação e liquidação.
3. Os títulos de poupança serão remunerados.
4. Os montantes dos títulos, a taxa de remuneração, o prazo de liquidação e as
condições de reembolso serão fixados em Assembleia Geral.
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CAPÍTULO III
CONTROLO INTERNO

ARTIGO 30º
Tesouraria

1. Os pagamentos serão efetuados por uma das seguintes formas:
a) Emissão de cheque, obrigando a carimbo e 3 assinaturas, sendo que uma

será  a  do  Tesoureiro  ou  de  quem  o  substitua  nas  suas  ausências.  O  cheque
identificará sempre o beneficiário e será suportado por um memorial descritivo da
despesa;

b) Transferência eletrónica suportada por um memorial descritivo da despesa e
nos termos e condições de segurança de cada Banco;

c) Numerário até ao limite de 150,00 € (cento e cinquenta euros). O documento
comprovativo da despesa deverá ser entregue até ao dia útil seguinte;

d) Em casos excecionais aquele valor poderá ser alargado até 500,00 €, sendo o
documento da despesa entregue de imediato. 
2. Não é permitido o uso de vales de caixa, com a exceção de fins específicos bem
identificados  e  até  ao  limite  de  500,00  €  (quinhentos  euros),  visados  pelo
Tesoureiro. Os documentos comprovativos das despesas deverão ser entregues até
ao dia útil seguinte ao seu pagamento.
3. A conferência de caixa será executada aleatoriamente pelo Tesoureiro, com uma
periodicidade mínima mensal.

ARTIGO 31º
Empréstimos a cooperadores

1. Por  princípio  a Cooperativa  não fará  empréstimos  aos cooperadores  por esta
prática não se inserir na sua vocação.
2. Em  casos  excecionais  e  exclusivamente  para  obras  no  exterior  do  fogo  do
cooperador,  a Direção poderá decidir  conceder  um empréstimo até ao limite de
5.000,00 € (cinco mil euros) pelo prazo máximo de 18 meses, se a solvabilidade do
cooperador e as garantias oferecidas forem consideradas satisfatórias e a liquidez
da Cooperativa o permitir.
3. Por  cada  empréstimo  deverão  constar  o  valor  do  empréstimo,  o  prazo  de
reembolso,  o  modo de formação  da  taxa  de  juro,  as  garantias  associadas  e  a
modalidade de reembolso que será debitado na conta corrente do cooperador.
4. O cooperador fica obrigado a apresentar os documentos de despesa referentes
às  obras  no  prazo  máximo  de  um  mês  após  a  conclusão  das  mesmas.  Esta
obrigação é dispensada sempre que a Cooperativa assumir a realização das obras.
5. Em  caso  de  incumprimento  por  parte  do  cooperador  a  Cooperativa  poderá
reestruturar o empréstimo quanto ao prazo de reembolso, com eventual reforço das
garantias, se o fundamento apresentado pelo cooperador for razoável.
6. A Direção da Cooperativa elaborará um modelo de contrato de mutuo.

ARTIGO 32º
Adiantamentos a funcionários

A Cooperativa só poderá proceder a adiantamentos aos seus funcionários, de valor
inferior  a  uma  remuneração  mensal  líquida,  desde  que  a  necessidade  seja
devidamente  fundamentada.  Ainda  assim,  esta  prática  deverá  ter  um  carácter
excecional.
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CAPÍTULO IV
PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO

ARTIGO 33º
Programa de Construção

Um  Programa  de  Construção  é  um  conjunto  habitacional  caracterizado  por  se
desenvolver num loteamento.

ARTIGO 34º
Inscrição num Programa de Construção para Primeira Habitação

1. Serão convocados para a inscrição no Programa os cooperadores não inscritos
noutro Programa de Construção.
2. A convocatória será efetuada por carta registada com, pelo menos, 15 dias de
antecedência  para o número de cooperadores  correspondente  ao total  de fogos
desse Programa.
3. Na convocatória deverá constar a data, a hora e o local da inscrição no Programa
de Construção.
4. A ordem de inscrição no Programa de Construção é a antiguidade de cooperador
na Cooperativa.
5. Se nesse primeiro momento não forem preenchidas a totalidade das vagas serão
convocados,  nos  mesmos  termos,  para  as  vagas  existentes  os  cooperadores
seguintes não inscritos noutro Programa de Construção.
6. No caso do não preenchimento da totalidade das vagas será dada a possibilidade
de inscrição nesse Programa aos cooperadores  inscritos noutros Programas sem
fogo adquirido, através de comunicação escrita.
7. Após o preenchimento de vagas dum Programa de Construção será criada uma
lista de espera para esse Programa.
8. A lista de espera dum Programa é ordenada pela ordem de inscrição nessa lista. 

ARTIGO 35º
Atribuição de fogos

1. A atribuição de fogos é efetuada em sessão pública.
2. A ordem de atribuição do fogo é efetuada com base na antiguidade de inscrição
no Programa de Construção.
3. Os cooperadores serão convocados para a sessão de atribuição de fogos  por
carta registada com, pelo menos, 15 dias de antecedência.
4. Na convocatória deverá constar a data, a hora, o local da sessão de atribuição de
fogos e a lista ordenada dos cooperadores desse Programa de Construção.
5. Comparecidos os cooperadores na data e hora da convocatória, realizar-se-á a
chamada dos mesmos pela ordem de atribuição para se proceder à escolha do fogo.
6. Os  cooperadores  que  faltarem  à  chamada  e  tendo  comparecido  na  data  da
convocatória  poderão  proceder  à  escolha  do  fogo  no  momento  em  que  se
apresentarem, condicionados às vagas existentes.
7. Os  cooperadores  que  faltarem  à  sessão  de  atribuição  de  fogos  poderão
comparecer na Sede da Cooperativa até à data a estabelecer pela Direção para
procederem à escolha do fogo, condicionados às vagas existentes.
8. A não comparência dos cooperadores no prazo estabelecido pela Direção poderá
ser motivo de exclusão do Programa.
9. No caso  de não serem atribuídos  a  totalidade dos  fogos  do Programa  serão
convocados  ordenadamente  os  cooperadores  inscritos  em lista  de espera  nesse
Programa.
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10. Na atribuição do fogo será elaborada uma ficha assinada pelo cooperador e por
um elemento da Direção.

ARTIGO 36º
Preenchimento de vagas em fogos já atribuídos

1. A ordem de atribuição do fogo é efetuada com base nos seguintes critérios:
a) Antiguidade da receção de carta a manifestar interesse na troca do fogo;
b) No caso das vagas não terem sido preenchidas nos termos da alínea anterior,

estas  deverão  ser  preenchidas  por  antiguidade  na  lista  de  espera  para  esse
programa.
2. As trocas de fogos só serão possíveis até ao momento em que o cooperador
defina as alterações permitidas no fogo que lhe foi atribuído.

ARTIGO 37º
Representação

Em todos  estes  atos  o  cooperador  pode  fazer-se  representar  por  terceiros  nos
termos legais.

CAPITULO V
UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

ARTIGO 38º
Objetivos

As  instalações  da  Cooperativa  destinam-se  à  instalação  dos  Órgãos  Sociais,
serviços administrativos, à realização de atividades sociais, culturais, desportivas e
comerciais,  visando prioritariamente a melhoria global  da qualidade de vida dos
cooperadores e dos respetivos agregados familiares.

ARTIGO 39º
Descrição

1. A Sede, sita na Av. dos Fundadores, é composta pelos seguintes espaços:
a) Cave:

· Café/Restaurante, correspondente ao nº 59 A;
· Espaço correspondente ao nº 61 A;
· Terraço.

b) Sub-cave:
· Sede social da Cooperativa;
· Salão polivalente e instalações de apoio;
· Piso intermédio.

2. Campos de Ténis, sitos na Av. dos Fundadores Nº 26.
3. Recinto Desportivo, sito na Av. dos Fundadores Nº 73.

ARTIGO 40º
Regras de acesso e utilização

1. As instalações são compostas por zonas de acesso público, restrito e reservado.
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2. As zonas de acesso público podem ser utilizadas por todos os frequentadores das
instalações.
3. As zonas de acesso restrito são de uso exclusivo dos Órgãos Sociais e Serviços
da  Cooperativa,  podendo  nelas  ser  admitidos  terceiros  que  a  Direção  entenda
autorizar.
4. As zonas de acesso reservado apenas poderão ser frequentadas, de acordo com
os horários estabelecidos e a natureza das atividades em curso.
5. Os cooperadores deverão estar em pleno uso dos seus direitos de acordo com os
Estatutos da Cooperativa para terem acesso à utilização dos espaços em atividades
reservadas aos cooperadores.
6. Não  é  permitida  a  entrada  de  animais  nas  instalações,  salvo  em  caso  de
espetáculos que necessitem da sua participação.
7. A  Cooperativa  reserva-se  o  direito  de  exclusão  de  qualquer  elemento
perturbador  da  ordem  pública  ou  cujo  comportamento  possa  ser  considerado
atentatório dos direitos e liberdades dos outros utilizadores.

ARTIGO 41º
Regras de gestão

1. A Direção deverá dinamizar a utilização das instalações, desenvolvendo ações
geradoras de receitas que podem incluir alugueres ou cessões de exploração, com
vista à sua gestão global e equilibrada.
2. Com a exceção das zonas de acesso restrito, todas as outras zonas são passíveis
de ser arrendadas ou cedidas com contrato de cessão de exploração.
3. A celebração dos contratos de cessão de exploração ou de cedência são atos de
gestão da responsabilidade da Direção da Cooperativa.
4. Não serão permitidos quaisquer tipos de subarrendamentos ou trespasses.
5. Os espaços passíveis de arrendamento poderão ser cedidos gratuitamente nas
seguintes condições:

a) Campanhas eleitorais para a eleição dos Órgãos Sociais da Cooperativa;
b) Reuniões ou Assembleias convocadas para a discussão de assuntos que se

prendam  com  a  gestão  da  habitação,  solicitadas  pelas  administrações  de
condomínio  ou  por  ¾ dos  cooperadores  dum lote  no  caso  das  habitações  uni-
familiares;

c) Outras atividades sem fins lucrativos, de iniciativa de grupos informais de
cooperadores que visem o interesse comum dos cooperadores;

d) Cada pedido de reserva, nas condições das alíneas anteriores, será analisado
pela Direção que decidirá da cedência, calendarização e duração da utilização;

e) Sempre  que  haja  lugar  a  uma cedência  gratuita,  deverão  os  utilizadores
entregar o espaço nas mesmas condições em que lhes tenha sido cedido.
6. Os  pedidos  de  cedência  de  espaço  deverão  ser  apresentados  por  escrito,
indicando o tipo  de  utilização,  com uma antecedência  mínima de 15  dias  para
decisão sobre a cedência e comunicação aos interessados. Os pedidos feitos com
uma  antecedência  inferior  a  15  dias  serão  respondidos  de  acordo  com  a
disponibilidade da Direção.
7. A  ocupação  dos  espaços  para  iniciativas  promovidas  diretamente  pela
Cooperativa  têm  sempre  prioridade  sobre  todas  as  outras  solicitações,  salvo
contratos e acordos já firmados.
8. Se existirem vários pedidos para a utilização do mesmo espaço na mesma data,
a escolha será por antiguidade do pedido e os cooperadores terão prioridade sobre
os  não  cooperadores  devendo,  no  entanto,  ser  privilegiada  a  maximização  e
rentabilidade da utilização do espaço.
9. A Direção da Cooperativa reserva-se o direito de alterar a escala de prioridades,
ou  reservas,  sempre  que  interesses  relevantes  da  Cooperativa  o  justifiquem
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obrigando-se,  no caso  de  reservas  já  confirmadas,  a  encontrar  uma alternativa
razoável e consensual com salvaguarda dos aspetos legais para ambas as partes.
10. É da exclusiva responsabilidade dos promotores dos eventos o cumprimento de
todos os preceitos legais necessários à sua realização, bem como o teor das ações
a desenvolver e dos assuntos aí tratados.
11. No caso de violação das normas de utilização ou das normas de comportamento
cívico durante o período de cedência, poderá a Direção suspender de imediato a
mesma e inibir o promotor de efetuar novos contratos.
12. Será definida uma tabela de preços em função da utilização, duração e tipo de
utilizador.
13. Sempre que a relevância social, o tipo do evento, os equipamentos, os meios,
ou o horário  o justifique, poderão ser  aplicados preços diferentes,  ou mesmo a
cedência gratuita das instalações.
14. Os  alugueres  ou  cessões  de  exploração  não  podem  impedir  o  normal
desenvolvimento das atividades sócio-culturais realizadas pela Cooperativa.
15. Todos  os  casos  omissos  neste  Capítulo  serão  resolvidos  pela  Direção  da
Cooperativa.

CAPITULO VI
CENTRO DESPORTIVO NOVA MORADA

Artigo 42º
Denominação 

O  Centro  Desportivo  Nova  Morada,  doravante  designado  por  CDNM,  é  um
organismo não autónomo,  dependente  da Direção  da Cooperativa  de  Habitação
Económica Nova Morada, CRL, sendo regido pelas normas do presente Capítulo.

Artigo 43º
Objetivo

1. O CDNM tem como objetivo o fomento do desporto na Cooperativa, de molde a
que daí resulte prestígio para a Cooperativa, orgulho e satisfação para todos.
2. Sem prejuízo  da  utilização  das  instalações  desportivas  da  Cooperativa  pelos
atletas do CDNM, deverão ser proporcionadas a todos os cooperadores condições
para a prática desportiva.

Artigo 44º
Coordenação

A gestão do CDNM é da responsabilidade da Direção da Cooperativa que para o
efeito mandatará um ou mais dos seus diretores para assegurar a sua coordenação.
No  exercício  das  suas  funções  o  coordenador  pode  ser  coadjuvado  pelos
colaboradores  necessários,  sendo  apoiado  nas  suas  atividades  por  Secções  e
Comissões.
São funções do coordenador:

1. Fomentar e motivar a formação e a existência das Secções e Comissões;
a)Nomear e exonerar os membros das Secções e Comissões;
2. Desenvolver atividades não cobertas pelas Secções e Comissões;
3. Propor a contratação de colaboradores e monitores das várias atividades a

desenvolver pelo CDNM;
4. Coordenar  as Secções  e Comissões  na elaboração do plano de  atividades,

orçamento, relatório e controlo orçamental;
b)Representar  a  Cooperativa,  ou  nomear  quem a represente,  nos  órgãos  de

entidades desportivas;
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5. Representar o CDNM, ou nomear quem o represente, nos atos ou cerimónias
em que a sua presença seja solicitada;

6. Determinar a suspensão preventiva de Aderentes ou Participantes em caso de
infração disciplinar grave e enquanto decorra o respetivo processo disciplinar;

7. Tomar parte, ou fazer-se representar, nas reuniões das Secções e Comissões
sempre que entenda oportuno.
A  cobertura  financeira  do  CDNM  será  assegurada através  de  verbas  próprias
inscritas  no  orçamento  da  Cooperativa,  receitas  específicas  produzidas  por
atividades próprias, patrocínios, donativos, angariação de publicidade, subsídios e
outras verbas que a Assembleia Geral da Cooperativa entenda atribuir-lhe.
1. A aplicação das receitas das Secções será feita tendo em conta os Planos de
Atividade e os Orçamentos das Secções, aprovados nos termos da alínea a) do Nº 6
do Artigo 49º.

Artigo 45º
Aderentes

1. Aderentes  são  todos  aqueles  que,  estando  de  acordo  com  os
objetivos do CDNM, pretendam apoiá-lo e subscrevam o boletim de adesão.
1. Os aderentes do CDNM são classificados nas seguintes categorias:

2. Cooperador - Todos os cooperadores em pleno uso dos seus direitos;

3. Agregado -  Os elementos pertencentes ao agregado familiar do cooperador

em pleno uso dos seus direitos;
4. Individual - Pessoas singulares que não se enquadrem nos pontos anteriores,

admitidos pelo Coordenador;
5. Coletivo - Entidades coletivas ou oficiais que forem admitidas como tal pela

Direção da Cooperativa.
2. Constituem direitos dos Aderentes:

1. Participar nas atividades desenvolvidas pelo CDNM nas condições que forem
regulamentadas;

a) Beneficiar em pagamentos e prioridades em eventos, a definir pela Direção da
Cooperativa;

2. Apresentar sugestões de utilidade para a atividade e funcionamento do CDNM;
6. Reclamar perante a Direção da Cooperativa de atos que considere lesivos dos

seus interesses.
3. Constituem deveres dos Aderentes:

1. Cumprir  o  código  de  conduta,  o  Regulamento  Interno,  as  deliberações  da
Direção e as decisões dos dirigentes;

2. Exercer com dignidade e responsabilidade as funções que tenham aceite;
3. Defender e conservar o património da Cooperativa;
4. Indemnizar a Cooperativa, ou terceiros de quaisquer danos ou prejuízos que

lhes sejam imputáveis;
Cumprir com pontualidade as obrigações que forem estabelecidas.

Artigo 46º
Participantes

Participantes  são  os  Aderentes  que  intervenham de  forma  ativa  nas  atividades
desenvolvidas pelo CDNM e subscrevam o boletim de Participante.
1- Os Participantes do CDNM são classificados nas seguintes categorias:

Regulamento da Cooperativa de Habitação Económica Nova Moradas, CRL         12/19



a) Dirigente do CDNM – Todos os que exerçam funções nas Secções,
Comissões ou coordenem atividades do CDNM;

b) Técnicos  -  Todos  os  que  orientam tecnicamente  as  atividades  do
CDNM;

c) Auxiliares - Todos os que exerçam funções de apoio às atividades do
CDNM, colaborando com os seus dirigentes;

d) Praticantes - Todos os que pratiquem atividades desenvolvidas pelo
CDNM.
2- Constituem direitos dos Participantes:

a) Participar  e  representar  a  Cooperativa  nas  atividades
desenvolvidas pelo CDNM nas condições que forem regulamentadas;

b) Apresentar  sugestões  de  utilidade  para  a  atividade  e
funcionamento do CDNM;

c) Reclamar  perante  a  Direção  da  Cooperativa  de  atos  que
considerem lesivos dos seus interesses.
3- Constituem deveres dos Participantes:

a) Cumprir  o  código  de  conduta,  o  Regulamento  Interno,  as
deliberações da Direção e as decisões dos dirigentes e técnicos;

b) Exercer  com  dignidade  e  responsabilidade  as  funções  que
tenham aceite;

c) Defender e conservar o património da Cooperativa;
d) Indemnizar  a  Cooperativa,  ou  terceiros  de  quaisquer  danos  ou

prejuízos que lhes sejam imputáveis;
e) Cumprir com pontualidade as obrigações que forem estabelecidas.

Artigo 47º
Normas de conduta

1. Ao aderente e participante exige-se que saiba sempre honrar o bom nome da
Cooperativa, quer em competições, quer fora delas.
2. O seu comportamento deverá constituir um exemplo para todos, não sendo de
admitir  quaisquer atos de indisciplina e a sua atuação pautar-se-á sempre pela
extrema correção para com os colegas,  os adversários,  os juízes ou árbitros,  a
assistência, as autoridades e os dirigentes.
3. Constituem atos especialmente graves a agressão, o insulto, o incumprimento
das ordens dos dirigentes e técnicos e nas atividades coletivas todos os atos que
possam pôr em causa a própria equipa.
4. Todos os  participantes terão que tomar sempre em conta que se  encontram
inseridos no movimento cooperativo onde os princípios da solidariedade, lealdade,
responsabilidade e honestidade continuam a ser  uma realidade e onde primeiro
está a alegria de participar, o desejo de aprender e de se divertir e só depois o
resultado.

Artigo 48º
Sanções disciplinares

1. Os Aderentes e Participantes que infringirem as normas de conduta ou os seus
deveres ficam sujeitos às seguintes sanções:

a) Repreensão - Comunicação escrita ao Aderente ou Participante dos atos por
que foi avaliado o procedimento e a infração cometida. É da responsabilidade dos
dirigentes do CDNM;

b) Suspensão até 15 dias - Consiste na inibição dos direitos do Aderente ou
Participante durante o período estabelecido. É da responsabilidade do coordenador
do CDNM;
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c) Suspensão até 6 meses - Consiste na inibição dos direitos do Aderente ou
Participante durante o período estabelecido. É da responsabilidade da Direção da
Cooperativa  e  só  poderá  ser  aplicada  depois  de  terem  sido  dadas  ao  infrator
possibilidades de defesa em adequado processo disciplinar.

d) Exoneração - Consiste na extinção da qualidade de Aderente ou Participante
do CDNM. É da responsabilidade da Direção da Cooperativa após o encerramento
do  processo  disciplinar,  exceto  no  caso  do  Aderente  Cooperador  que  será  da
responsabilidade da Assembleia Geral por proposta da Direção da Cooperativa.
2. O processo disciplinar terá de ser fundado em infração grave dos deveres dos
Aderentes  e  Participantes  e  precedida  de  processo  escrito,  do  qual  constem  a
indicação individualizada das infrações,  a sua qualificação, a prova produzida, a
defesa  do  arguido  apresentada  no  prazo  de  quinze  dias  após  a  notificação  do
processo e a proposta fundamentada de aplicação da sanção.
3. Constitui  sempre  fator  de  agravamento  o  não  cumprimento  das  normas  de
conduta pelos Participantes do CDNM em atividades que envolvam a representação
da Cooperativa.

Artigo 49º
Secções

1. A participação nas diversas atividades sistemáticas promovidas pelo CDNM terá
como  base  a  Secção  que  englobará  todos  os  dirigentes,  técnicos,  auxiliares  e
praticantes dessa atividade.
2. A criação de uma Secção pressupõe a existência de um número de participantes
que assegurem o seu funcionamento,  de um organograma de funcionamento e,
caso  se  justifique,  um  regulamento  específico  dessa  atividade  aprovado  pela
Direção da Cooperativa.
3. A  criação  e  o  encerramento  de  uma  Secção  só  poderão  ser  efetuados  pela
Direção da Cooperativa.
4. A responsabilidade da Secção será assumida por um seccionista que no exercício
das  funções  poderá  ser  coadjuvado  por  aderentes,  sendo  desejável  que  essas
funções estejam refletidas no organograma.
5. Os seccionistas reportam ao Coordenador.
6. Deveres do Seccionista:

a) Elaborar anualmente propostas de Plano de Atividades e de Orçamento. Estes
documentos serão discutidos e aprovados pelo Coordenador e depois de ratificados
pela Direção da Cooperativa serão incluídos no Plano de Atividades e Orçamento da
Cooperativa;

b) Respeitar e fazer respeitar os regulamentos da sua Secção;
c) Fazer a gestão dos assuntos correntes, nomeadamente, cumprir o Plano de

Atividades e Orçamento, inscrever participantes, ser responsável  pelos valores à
sua guarda, administrar os bens e os fundos que estejam à sua custódia, reunir
com o  Coordenador,  bem como com a  Direção  da  Cooperativa,  facultando-lhes
todos os esclarecimentos, livros e demais documentos, prestando-lhes desta forma
conta da sua atividade;

d) Elaborar anualmente o relatório da atividade que será analisado e aprovado
pelo Coordenador e depois de ratificado pela Direção da Cooperativa será incluído
no Relatório de Gestão da Cooperativa.

7. Todas as verbas recebidas ou pagas deverão ser  imediatamente inscritas  em
contas  próprias  da contabilidade da  Cooperativa,  depois  de  serem visadas  pelo
Coordenador  e  pelo  Tesoureiro  da  Cooperativa.  A  responsabilidade  pela
comunicação  atempada  destas  verbas  aos  Serviços  da  Cooperativa  é  do
Seccionista.
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Artigo 50º
Comissões

1. As  Comissões  destinam-se  a  enquadrar  todas  as  iniciativas  não  sistemáticas
desenvolvidas pelo CDNM.
2. A criação de uma Comissão pressupõe a apresentação e aprovação pela Direção
da  Cooperativa  de  documento  contendo  objetivos,  comissário,  colaboradores  e
meios necessários para o desenvolvimento dessa atividade e ainda do seu horizonte
temporal.
3. As Comissões serão da responsabilidade do Comissário que deverá providenciar
o cumprimento dos objetivos propostos.
4. Todas as verbas recebidas ou pagas deverão ser  imediatamente inscritas  em
contas  próprias  da contabilidade da  Cooperativa,  depois  de  serem visadas  pelo
Coordenador  e  pelo  Tesoureiro  da  Cooperativa.  A  responsabilidade  pela
comunicação atempada destas verbas aos Serviços da Cooperativa é do Comissário.

Artigo 51º
Filiais

1. É permitida a criação de uma Filial do CDNM em cada área geográfica em que a
Cooperativa exerça atividade.
2. A  criação  de uma Filial  deverá  ser  proposta  à  Direção  da  Cooperativa  pelos
cooperadores dessa área geográfica, suportada por um relatório discriminando o
objetivo, meios e recursos humanos.
3. As Filiais reger-se-ão pelo presente Capítulo.

CAPITULO VII
CENTRO CULTURAL NOVA MORADA

Artigo 52º
Denominação 

O Centro Cultural Nova Morada, doravante designado por CCNM, é um organismo
não autónomo,  dependente  da Direção da Cooperativa  de  Habitação  Económica
Nova Morada, CRL onde se insere o Teatro Nova Morada criado em 1996 e que
passa a ser regido pelo presente Capítulo.

Artigo 53º
Objetivos

 
1. O CCNM tem por objetivo:

a) Fomentar  e  divulgar  todas  as  formas  de  ação  cultural  da  Cooperativa  e
simultaneamente funcionar como uma plataforma de entretenimento e lazer para
os aderentes ao CCNM;

b) Organizar e promover iniciativas culturais em áreas que se inscrevam nos
fins da Cooperativa, nomeadamente teatro, música, dança, fotografia, exposições,
encontros, ciclos de conferências, de estudos e outros;

c) Estimular  o  conhecimento,  junto  da  comunidade,  dos  seus  valores
patrimoniais e culturais incentivando a participação na sua defesa e divulgação;

d) Contribuir  para  o  fortalecimento  do  associativismo,  cooperativismo  e  das
relações com as entidades sociais e culturais da região;

e) Fomentar  a  celebração  de  protocolos  e  acordos  de  cooperação  com
instituições nacionais e internacionais, assim como candidatar e/ou executar, nesse
âmbito, projetos e eventos na área da cultura;
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f) Apoiar  e  dinamizar  o  intercâmbio  cultural  e  a  troca  de  experiências  com
associações congéneres, nacionais e internacionais.
2. O Teatro Nova Morada tem ainda por finalidade:

a) Defender  a valorização do teatro,  criando e organizando eventos  e meios
para formação, informação e análise;

b) Promover intercâmbios e troca de experiências;
c) Promover e divulgar produtos culturais, a circulação de espetáculos e captar

novos públicos;
d) Contribuir  para  a  definição  de  políticas  culturais  e do  estabelecimento  de

parcerias;
e) Representar o movimento teatral.

Artigo 54º
Coordenação

1. A gestão do CCNM é da responsabilidade da Direção da Cooperativa que para o
efeito  mandatará  um,  ou  mais,  dos  seus  diretores  para  assegurar  a  sua
coordenação.
2. No  exercício  das  suas  funções  o  Coordenador  pode  ser  coadjuvado  por
colaboradores que o apoiarão nas diferentes Atividades.
3. São funções do Coordenador:

a) Fomentar  e  motivar  a  formação  e  existência  de  Atividades  culturais,
recreativas e de lazer;

b) Nomear e exonerar os dirigentes;
c) Propor  a  contratação  de  colaboradores  para  as  várias  Atividades  a

desenvolver no CCNM;
d) Coordenar as Atividades na elaboração do plano de atividades, orçamento,

relatório e controlo orçamental;
e) Representar a Cooperativa, ou nomear quem a possa representar, nos órgãos

das entidades culturais;
f) Representar  o  CCNM,  ou  nomear  quem o possa  representar,  nos  atos  ou

cerimónias em que a sua presença seja solicitada;
g) Determinar a suspensão preventiva de Aderentes ou Participantes em caso

de infração disciplinar grave e enquanto decorra o respetivo processo disciplinar;
h) Tomar parte, ou fazer-se representar,  nas reuniões das Atividades sempre

que entenda oportuno.
4. A  cobertura  financeira  do CCNM será  assegurada  através  de verbas  próprias
inscritas  no  orçamento  da  Cooperativa,  receitas  específicas  produzidas  por
atividades próprias, patrocínios, donativos, angariação de publicidade, subsídios e
outras verbas que a Assembleia Geral da Cooperativa entenda atribuir-lhe.
5. A aplicação das receitas será feita tendo em conta os planos de atividade e os
orçamentos, aprovados nos termos da alínea a) do Nº 5 do Artigo 59º.

Artigo 55º
Aderentes

1. Aderentes são todos aqueles que, estando de acordo com os objetivos do CCNM,
pretendam apoiá-lo e subscrevam o boletim de adesão.
2. Os aderentes do CCNM são classificados nas seguintes categorias:

a) Cooperador - Todos os cooperadores em pleno uso dos seus direitos;
b) Agregado - Os elementos pertencentes ao agregado familiar do cooperador

em pleno uso dos seus direitos;
c) Individual - Pessoas singulares que não se enquadrem nos pontos anteriores,

admitidos pelo Coordenador;
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d) Coletivo - Entidades coletivas ou oficiais que forem admitidas como tal pela
Direção da Cooperativa.
3. Constituem direitos dos Aderentes:

a) Participar nas atividades desenvolvidas pelo CCNM nas condições que forem
regulamentadas;

b) Beneficiar em pagamentos e prioridades em eventos, a definir pela Direção
da Cooperativa;

c) Apresentar  sugestões  de  utilidade  para  a  atividade  e  funcionamento  do
CCNM;

d) Reclamar perante a Direção da Cooperativa de atos que considere lesivos dos
seus interesses.
4. Constituem deveres dos Aderentes:

a) Cumprir as normas de conduta, o Regulamentos Interno, as deliberações da
Direção e as decisões dos dirigentes;

b) Exercer com dignidade e responsabilidade as funções que tenham aceite;
c) Defender e conservar o património da Cooperativa;
d) Indemnizar a Cooperativa, ou terceiros de quaisquer danos ou prejuízos que

lhes sejam imputáveis;
e) Cumprir com pontualidade as obrigações que forem estabelecidas.

Artigo 56º
Participantes

1. Participantes são os Aderentes que intervenham de forma ativa nas Atividades
desenvolvidas pelo CCNM e subscrevam o boletim de Participante.
2. Os Participantes do CCNM são classificados nas seguintes categorias:

a) Dirigente do CCNM – Todos os que exerçam funções de gestão nas diversas
Atividades;

b) Praticantes - Todos os que pratiquem atividades desenvolvidas pelo CCNM.
3. Constituem direitos dos Participantes:

a) Participar  e  representar  a  Cooperativa  nas  atividades  desenvolvidas  pelo
CCNM nas condições que forem regulamentadas;

b) Apresentar  sugestões  de  utilidade  para  a  atividade  e  funcionamento  do
CCNM;

c) Reclamar perante a Direção da Cooperativa de atos que considerem lesivos
dos seus interesses.
4. Constituem deveres dos Participantes:

a) Cumprir as normas de conduta, o Regulamentos Interno, as deliberações da
Direção e as decisões dos dirigentes;

b) Exercer com dignidade e responsabilidade as funções que tenham aceite;
c) Defender e conservar o património da Cooperativa;
d) Indemnizar a Cooperativa, ou terceiros de quaisquer danos ou prejuízos que

lhes sejam imputáveis;
e) Cumprir com pontualidade as obrigações que forem estabelecidas.

Artigo 57º
Normas de conduta

1. Ao Aderente e Participante exige-se que saiba sempre honrar o bom nome da
Cooperativa.
2. O seu comportamento deverá constituir um exemplo para todos, não sendo de
admitir  quaisquer atos de indisciplina e a sua atuação pautar-se-á sempre pela
extrema correção para com todos os intervenientes e público.
3. Constituem atos especialmente graves a agressão, o insulto ou o incumprimento
das ordens dos dirigentes.
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4. Todos os  participantes terão que tomar sempre em conta que se  encontram
inseridos no movimento cooperativo onde os princípios da solidariedade, lealdade,
responsabilidade e honestidade continuam a ser  uma realidade e onde primeiro
está a alegria de participar, o desejo de aprender e de se divertir e só depois o
resultado.

Artigo 58º
Sanções disciplinares

1. Os Aderentes e Participantes que infringirem as normas de conduta ou os seus
deveres ficam sujeitos às seguintes sanções:

a) Repreensão – Comunicação escrita ao Aderente ou Participante dos atos por
que foi avaliado o procedimento e a infração cometida. É da responsabilidade dos
dirigentes do CCNM;

b) Suspensão até 15 dias - Consiste na inibição dos direitos do Aderente ou
Participante durante o período estabelecido. É da responsabilidade do Coordenador
do CCNM;

c) Suspensão até 6 meses - Consiste na inibição dos direitos do Aderente ou
Participante durante o período estabelecido. É da responsabilidade da Direção da
Cooperativa  e  só  poderá  ser  aplicada  depois  de  terem  sido  dadas  ao  infrator
possibilidades de defesa em adequado processo disciplinar.

d) Exoneração - Consiste na extinção da qualidade de Aderente ou Participante
do CCNM. É da responsabilidade da Direção da Cooperativa após o encerramento
do  processo  disciplinar,  exceto  no  caso  do  Aderente  Cooperador  que  será  da
responsabilidade da Assembleia Geral por proposta da Direção da Cooperativa.
2. O processo disciplinar terá de ser fundado em infração grave dos deveres dos
Aderentes  e  Participantes  e  precedida  de  processo  escrito,  do  qual  constem  a
indicação individualizada das infrações,  a sua qualificação, a prova produzida, a
defesa  do  arguido  apresentada  no  prazo  de  quinze  dias  após  a  notificação  do
processo e a proposta fundamentada de aplicação da sanção.
3. Constitui  sempre  fator  de  agravamento  o  não  cumprimento  das  normas  de
conduta pelos Participantes do CCNM em atividades que envolvam a representação
da Cooperativa.

Artigo 59º
Atividades

1. A criação duma Atividade pressupõe a existência de um número de participantes
que assegurem o seu funcionamento,  de um organograma de funcionamento e,
caso se justifique, de um regulamento específico dessa atividade aprovado pela
Direção da Cooperativa.
2. A criação e o encerramento de uma Atividade só poderão ser  efetuados pela
Direção da Cooperativa.
3. A responsabilidade da Atividade será assumida por um Dirigente que no exercício
das suas funções poderá ser coadjuvado por aderentes, sendo desejável  que as
mesmas estejam refletidas no organograma.
4. Os Dirigentes reportam ao Coordenador.

5. Deveres do Dirigente:
a) Elaborar  anualmente  uma  proposta  de  Plano  de  Atividades  e  Orçamento.

Estes  documentos  serão  discutidos  e  aprovados  pelo  Coordenador  e  depois  de
ratificados pela Direção da Cooperativa serão incluídos no Plano de Atividades e
Orçamento da Cooperativa;
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b) Respeitar e fazer respeitar os regulamentos da sua Atividade;
c) Fazer a gestão dos assuntos correntes, nomeadamente, cumprir o Plano de

Atividades e Orçamento, inscrever participantes, ser responsável  pelos valores à
sua guarda, administrar os bens e os fundos que estejam à sua custódia, reunir
com o  Coordenador,  bem como com a  Direção  da  Cooperativa,  facultando-lhes
todos os esclarecimentos, livros e demais documentos, prestando-lhes desta forma
conta da sua atividade;

d) Elaborar anualmente o relatório da atividade que será analisado e aprovado
pelo Coordenador e depois de ratificado pela Direção da Cooperativa será incluído
no Relatório de Gestão da Cooperativa.
6. Todas as verbas recebidas ou pagas deverão ser  imediatamente inscritas  em
contas  próprias  da  contabilidade  da  Cooperativa  depois  de  serem  visadas  pelo
Coordenador  e  pelo  Tesoureiro  da  Cooperativa.  A  responsabilidade  pela
comunicação atempada destas verbas aos Serviços da Cooperativa é do Dirigente.

Artigo 60º
Filiais

1. É permitida a criação de uma Filial do CCNM em cada área geográfica em que a
Cooperativa exerça atividade.
2. A  criação  de uma Filial  deverá  ser  proposta  à  Direção  da  Cooperativa  pelos
cooperadores dessa área geográfica, suportada por um relatório descriminando o
objetivo, meios e recursos humanos.
3. As Filiais reger-se-ão pelo presente Capítulo.

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

ARTIGO 61º
Alterações ao Regulamento Interno

Alterações ao Regulamento Interno só são possíveis em Assembleia Geral, desde
que na ordem de trabalhos sejam referenciados os Capítulos e Artigos que vão ser
sujeitos  a alteração, eliminação ou adição, devendo as respetivas propostas ser
enviadas aos cooperadores juntamente com o aviso convocatório da Assembleia
Geral.

ARTIGO 62º
Nova Redação

O presente Regulamento Interno, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de
22/02/2012, na sua 7ª Sessão, anula e substitui todos os Regulamentos Internos
anteriores.
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