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Artigo 1.0 E' creada, na conformidade da
legislação vigente, uma sociedade cooperativa de
consumo, crédito e producção, a qual se deno
minará "Sociedade Cooperativa de Responsabili
dade Limitada do Circulo Catholico d'Operariol
do Porto.§ 1.0 A séde da sociedade é na cidade do
Porto, podendo estabelecer em quaesquer sitios
succursaes, para o que será consultada a Assem
bleia Geral.
§ 2.° A duração da sociedade é indetermi
nada, o capital variavel e o oomero de socios iIIi
mitado, não podendo nunca existir com menos de
vinte e cinco.
Ar!. 2.° A sociedade tem por fim:
1.0 Adquirir, fabricar e repartir todos os ge
neros e mercadorias destinadas ao consumo dos
socios, facilitando-lhes a realisação de economias
e a Sua capitalisação;
2.° fazer emprestimos aos socios, e permit
tir-Ihes tambem o deposito de dinheiro segundo a
fórma preceituada n'estes Estatutos;
3.' Capitalisar fundos para a expansão de
toda a obra considerada util ao desenvolvimento
da presente sociedade, e movimento cooperativo,
podendo estabelecer escolas de instrucção, bibli�
thecas e obras de beneficencia, e crear uma caixa
de pensões para a invalidez dos socios eKectivos e
empregados.
Ar!. 3.° Podem pertencer a esta sociedade
todas as pessoas sem distincçâo de sexo, maiores
de quatorze annos, que queiram sujeitar-se - aos
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presentes Estatutos, e estejam nas condições por
elles determinados.
§ unico. As mulheres casadas carecem da
auctorisação de seus maridos e os menores de
seus paes ou tutores, que os representarão em
todos os actos que pessoalmente lhes digam res·
peito.
Art. 4.° Esta sociedade compor·se-ha de qua
tro classes de sacias: sacias fundadores , sacias
ordinarios, sacias extraordinarios e sacias bene
meritos.
§ 1.' Socios fundadores silo os individuos
- que pactuaram estes Estatutos.
. ..
§ 2.° Sacias ordinarIos são os indIVIduas
que forem admittidos depois de constituida a sa
ciedade.
§ 3.' Sacias extraordinarios silo as viuvas e
orpha:os dos sacias que fa!teceram, e que queiram
continuar a fazer parte da sociedade.
. .
§ 4." Sacias benemeritos são aque!te� indI
viduas que nenhum lucro querendo da sociedade
·contribuiram de qualquer modo para o seu desen
volvimento.
CAPITULO

Ar!. 5.' Podem pertencer a esta sociedade
todos os membros do Circulo Catholico d'Ope
rarios do Porto que estejam nas condições do art.
3.° dos Estatutos.
§ unico: Poderá a jJropria direcção prescin
dir da qualidade de. sacIo do .C�rculo quand? o
entenda, podendo ainda ad·
co!tegios e instituições de piedade e beneficencla.
Ar!. 6.° O individuo que pretender fazer
parte d'esta sociedade apresentará para esse fim a

-

sua proposta á Direcção, abonando a sua idonei
dade com diploma comprovativo da sua quali
dade de sacio do Circulo Catholico d'Operarios
do Porto ou nos casos do § unico do art.5.° com
a assignatura de dois sacias d'esta sociedade que
abonem a sua idoneidade.
§ 1.0 Na proposta o pretendente deverá de
clarar o nome, estado, p rofissão, morada, e o
numero de acções que desej a subscrever.
§ 2.' A Oirecçào póde, quando o julgar
conveniente, não admi tir qualquer pretendente,
podendo es te rccorrer d'essa deliberação par:!. a
Ass�mbleia Ger�1 entregando a sua reclamação,
instruida com os dowme 1tOS que emender conve
niente, ao Presiden! da mesma Assembieb Geral
que a a:Jresentará na primeira reuniào que d·a
qu !ta houvcr.
§ 3.° Podem, nos termos do § 3.° do artigo
4.°, s er admittido:, como socios as vl uva s e or.
phaos do sacio que !allecer de\endo os interes,a·
dos reqt;erér á O,,·e ç:lo a sua admissão.
CAPITULO III

II

Admissão dos socios

5

Direitos dos socios
Os socios teem direito a:
fazer parte da Assemb!eil Geral;
2.0 Eleger e ser eleito, excepto as mulheres
e menores, con! rme se diz no respectivo capitulo
d'estes Estatutos;
3.0 Requerer quando se julgar prejudicado
ou ofiendido á Direcç o e á Assembleia Geral
para resolver o confl:cto, podendo recorrer para
esta das decisões d'aquelJa;
4.' Requerer, com a assignatura de vinte e
cinco sacias no <TOSO dos seus direitos, a convo
cação extra ordina';- ia da Assembleia Geral ;
Art. 7.0

L'
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5.° Exonerar-se de sacio, prevenindo a
recção com 6 mezes de �nticipação, liquidando a
.
sua responsablildad
e, nao tendo participaç10 nos
lucros do exercicio corrente;
6.° fornecer-se dos generos alimenticios e
mais artigos podendo <7astar a credito até á im
portancia de 75 'lo do �apital que tiver na socie
dade;
7.° Contrahir empres timos e depositar di
nheiro ;
S.o Examinar os livros da escripturaçlo e as
contas apresenladas pela Direcção nos dias deter
minados pelo numero 9 do arl. 24.°;
9.° Recorrer para a Assembleia Oeral, quan
.
do a Direcção
lhe negue fornecim entos ou empres
tImos, em conformidade com as disposições d'es
tes Estatutos;
10.° fazer-se representar nas Assemb leias
Oeraes, quando resida fóra da séde da socierlade
na conformidade do disposto no § 3.° do arl. 13.�
§ UnICO. Nenhum sacio tem direito a mais
de um voto nas resoluções das Assembleias Oe
raes, podendo devidamente auctorisado por pro
curaçao bastant�, 'ser delegado de outro sacio
residente fóra da séde, e em tal C350, vota tam
bem pelo sacio que represent'lr.
CAPITULO IV ,

Obrigações das sacias
Arl. S.o Os sacias são obrigados a:
1.' Subscrever pelo menos uma acçóIo, po
dendo o seu custo ser pago em prestações succes
slvas e minimas de cinco centavo s scmanaes ,
podendo contudo pagar adeantadamente qual
quer numero d'essas prestações;
2.0 Sujeitar proporcionalmente o seu capital

-7a quaesquer prejuizos que possam resultar das
transações auctorizadas por estes Estatutos;
3.' Assistir ás Assembleias Oeraes e exercer
o seu direito de voto sob pena. de multa, applica
vel aos sacias residentes na cidade do Porto e
que faltarem sem motivo justificado;
4.° Exercer os cargos para que fôr eleito ou
nomeado, salvo motivo justificado e admittido
pela Assembleia Oeral;
.
.
5.° Pagar as multas Impostas pela Direcção

ou Assembleia Oeral;
6.0 Acatar as resoluções da Assembleia Oe
ral;
7.' Respeitar os administradores e emprega
dos da sociedade no exercicio das suas funcções;
8.0 Participar á Direcção quando deixem de
.
ser sacias do Circulo Catholico d'OperarIos do

Porto;
Arl. 9.° Os sacias admiltidos, depOIS de
constituida a sociedade, respondem por todas as
operações sociaes anteriores á sua admiss'lO, na
conformidade da lei.
Arl. 10.0 A responsabilidade do sacio é limi
tada ao capital subscripto, ainda que por virtude
de sua exoneração ou exclusão, não chegasse a
torna-lo etlectivo.
Arl. 11.° No caso de fallecimento de qual
quer sacio a. sociedade liquidará com os herdeiros
ou legatarios do fallecido os valores que a este
pertenciam na mesma sociedade logo que se etle
ctue o respectivo balanço_ Reciprocamenfe os her
deiros dos sacias fallecidos succedem na respon
sabilidade que elle tiver, mas nao sucedem na
_

qualidade de sacio.
.
§ unico. A sociedade não reconhecera her
deiro algum sem este se apresentar legal�ente ha
bilitado, ou apresentando docu�ellto devldame�te
legalizãdo que prove a sua qualidade de herdeiro

-8-

-

perante a direcção, devendo satisfazer a todas as
prescripções fiscaes, e ser caucionada a referida im
portancia a entregar-lhe por um soei o que tenha
um capital egual ou maior depositado na mesma
soeiedade.
CAPITULO V

Assem bleia Geral
,

a Assembleia Geral devidamente
constituida reside a sob e rania da sociedade, de
vendo ser acatadas todas as suas resoluções, con
tanto qne se não opponham ás determinações
d'estes estatutos e ás disposições legaes em vigor.
Ar!. ,3.· A As<embleia Gerat é constituida
por todos os socios do sexo masculino e de maior
edade, que estejam no gozo dos seus direitos so
ciaes.
§ 1.0 A Assembleia Geral constitue-se no dia
da sua pr:meira convocação, com a mai ria dos
referidos socios; e na segunda convocação, com
qual quer numero dos mc;;mos so ios, devendo
esta realisar-se dentro de oito dias. § 2.° Os socios residentes ióra da séde da
sociedade podem fazer-se representar nas Assem
bleias Geraes por seu bastante procurador que de
verá ser sempre sacio, e nas condições do presente
artigo.
§ 3 ° As resoluções da' Assembleia Gerat são
tomadas por unanimidade ou ma ioria dos votos.
Ar!. 14.° As assembleias silo ordinarias e ex

Ar!. 12.°

�

•

traordinarias.
§ 1.0 As

ordinarias effectuar-se-hilo no mez
de Fevereiro de cad a ;mno,
discussão do relato rio, contas da Direcção e pare
cer do Conselho Fiscal, e bem assim para a eleição
.
dos corpos gerentes quando lôr caso d'i�so.

@
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§ 2.° As extraordinarias realizar-!,e.hão quan
do a maioria da direcção, ou o Conselho Fiscal O
entendam indispensavel e quando requerida de
conformidade com O disposto no n.O 4.° do ar!. 7.°
N'este caso O requerimento precisará com toda a
clareza os motivos !Ia convocação, que deverá ser
feita n'um praso nao excedent a oito dias:
Ar!. 15.° A convocação das Assemb!eia, Ge
raes será feita por meio de annuncios n'um ou
mais periodicos do Porto, com 15 dias pelo menos
de antecipaç<l.o, e por avisos expedidos indivi
dualmente a cada sacio, para os domicilias que
constarerl na sacie :lde, nté 3 dias e:n antes do
marcado nara a Assemb!eia Olra!.
§ 1.0' Dever;! sempr� mericionar-se nos rde
ridos aviso� O m'lti\'o da ccnvocaç:lo ou assumpto
a resolver e" local e h o ra da re;.:nião.
§ 2.° ' Se á ,nri:neira convoC2çào, e deccrrida
meia hora dep0's da marcada no convite, n!o es
tiver preser:te � m aio ri a de socios com voto, a as
sembleia será adia �, funccionando então com
qualque r m:mero de soei')s p cesentes.
§ 3.°
'as A ss em b ' < ias Geraes extraordinarias convocadas por virtude do disposto no n.O 4
do act. 7.°, no caso de falI r mais d'um terço dos
reO'lerentes a Assembleia Geral não se effe�lliará,
consideran o-se definitivamente não subsistente a
suá convocação_
.
§ 4.° Aos sccios requerentes da AssembleIa
Geral que faltare, a
lia, com excepção apenas
no caSD de doença ou força tmior devidamente
comprovado, ser-lhe-h�, acto co nti;1Uo, imposta
pela A s semb l eia Gera! uma multa que vanara en
tre 50 centavos a 5 escudos a ca da um, podendo
ser aggravada com a ó::spensão do direiro de voto
durante determinado prazo.
Ar!. 16.' Os trabalhos da Assembleia Geral
serão regulados por uma mêsa campos a de Pre-

d
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sidente, primeiro e segundo Secretarios, ,eleitos
cO:1lunctamente com a Direcção e onselho fiscal.
Ar!. 17.0 Ao Presidente pertence:
L' Convocar as assembleias ordinarias e as
extraordinarias, quando fôrem devidamente requerrdas e fundamentado o peqido .
2.1: Presidir ás mesmas A �sembleias, e desi
gnar a ordem e manter o decoro da Assembleia'
3.· Assignar os termos de abertur� e de en:
cerramento, e rubricar todos os livros, que o não
devam ser por qualquer outra entidade;
.
ArL 18.0 Aos Secretarios cumpre fazer todo
o expedIente da mêsa, redigir e assignar as actas,
ter a sua escrrpturaçào em dia, e sob sua guarda
e responsabilidade.
)
Ar!. 19.0 Compete á Assembleia Geral:
. 1.0 Eleger a Direcção, o Conselho fiscal e
mêsa da Assembleia Geral e outras quaesquer com
mIssões;
2.0 Discutir e votar o relatorio balanço con.
tas da Direcção e par cer do Conse iho f'iscai .
3." Resolv r, sob proposta da Direcçl� e
Conselho fIscal, a distribu:ção dc.s lücros'
4.· Auctorizar as gratificações qUe s � devam
.
dar;
5. 0 Deliberar em recurso das decisões da Di
recção, sobre a não admissão e exclusão definitiva
dos socios e sobre a admi&s�o e demissão dos em
pregados;
6.0 Interp reta r os Estatutos e resolver sobre
assumptos que estiverem lóra das atribuições da
Direcção e Conselho fiscal'
7.0 fiscalizar a obser �4ncia dos Estat\ltos e

tratarem de. assumptos de interesse para a socie
dade;
10.0 Resolver todos e quaesquer recursos
trazidos das resoluções da Direcção;
1 1.' exonerar a Direcção quando verificar a
existencia de irregularidades, e tambem o Conselho
Fiscal, quando d'ellas lhes caiba responsabilidades;
12.0 Conceder ou negar a escusa aos SOCIOS
dos cargos para que lôrem eleitos ou nomeados,
impondo-lhes multa quando elles se escusarem

.

as resoluções da Assembleia Geral;
8.' Tomar conhecimento de quaesquer pro
postas, que sejam em beneficio da sociedade e
-deliberar sobre ellas na mesma sessão ou em ou tra;
9.0 Nomear commis3Ões extraordinarias para

sem motivo justo.
§ unico. A Assembleia Geral não póde em
assumptos de administraç�o resolver as propos
tas, sobre as quaes a Direcção não tenha dado
parecer.

CAPITULO VI

Da Direcção
Ar!. 20.0 A Direcção é composta de 5 mem
bros: 1 Presidente, 1 Thesoureiro, 1 Secretario, e
2 Vqgaes effectivos eleitos na epocha e condições
determinadas n'estes Estatutos.
§ unico. Com a Direcção s�o eleitos tres
Vogaes supplentes, para, no impedimento ou falta
dos effectivos, os substituirem, sendo a subsh
tuição pela ordem da votação, e, no caso de
egualdade de votos, peln mais velho em edade.
Ar!. 21.' Os membros da Direcç!o exercem
os seus cargos pelo tempo de tres annos, podendo

ser reeleitos.
An. 22.0 A Direcção é solidariamente res
ponsavel pelos prejuizos causad�s � sociedade,
por negligencia, culpa sua, ou ma le nas resotuções que houver tomado.
.
ades
§ 1 .0 ficam isentos dessas responsabIlid
arem
asslgn
s
os directores que nessas deliberaçõe
.

vencidos.

- 12§ 2.° A responsa ilidade da direcçilo
termina
com a approvaçào das con
tas. da sua gerencia pela
Assembleia G eral , podend
o no entan t o de futuro
exigir· se.lhe a re sp on sabil id
a d e de faltas de que
nAo havia con h e ci m e nto e
que
por i sso �ão haviam
,
sido sanccionadas pela Ass
embleia Geral.
§ 3 ° Os capitaes dos membros da
Direcção
caucionam as suas responsabilid
ades.
Ar!. 23.° A Direcç;\o reun
ir-se-ha uma vez
por s ema no , e extraordinar
iamente t anta s quantas
fôrem preci sas, em Gils por
ella escolhidos.
Art. 24.° S�o attribuições
da Direcç�o, além
d as já menciona as no decurso
d'estes Estatutos:
1.0 Representar a socied de
em todos os
actos judicia es e c; �r...judici<le
s, assignando todos
os documentos passadvs em
nome da sociedade;
2.° S�:J;;iolLr a admissilo dos socios nos
ter
mos da arri�o b.o i
3.° AJmittir e demittir, nomear
livremente
os e m pregados , e a;bitrar-lhc
s os vencimenlos e
funç.s q.�t j..!;�a:- cc ... ni
n�es, e b em assim r e..'l 
Iizar toda; as operJções
conce nentes ao desen
volvimento da socied ade
;
4.° Ar e eadar a receita e faze
r a despeza
segundo o disp0sto nestes
Esta tutos;
5.° Dar posse á o\'a Direcção
, fazen do-lhe
entrega de todos os o
bje cto s e valores sociaes,
d u rante os primeiros
15 dias depois da el eição,
denndo-se fazer essa entr
ega em face do respe.
ctivo balanço e illvcntar
io, lavrando de tudo um
termo, em livro proprio
, que será assignado por
todos;
6.° Elaborar os regulamentos in:erilos da
sociedade e velar pela
sua execução, empregando
os meios ao seu alcance para
a boa administração
da socied ad e iiel cumprim
ento d'estes Estatutos;
7.° Elaborar o relatorio, balallço
e co ntas de
cada exercicio social para,
acompanhado do pare..

·.:

-13cer do Conselho fiscal, ser presente á Assembleia
Geral ordinaria ;
8.° Distribuir a cada SOCIO um exemplar �o
relatorio e balanço annual pelo menos OIto diaS
antes do dia fixado para a respectIVa dIscussão j
9.° facu l tar aos socios, O1to dIas antes da
Assembleia Geral que tem de approvar as contas,
durante tres horas em cada dIa, os hvros e documentos relativos ás mesmas;
,
10.° Propõr á Ass�mbleia Geral as penahda
:
des a applicar aos que mfnglrem estes Estatutos,
1 J.O Propõr á Assembleia Geral a aber tura
de filiaes nos pontos onde julgar convenIente ,.
.
12.° Contratar fornecimento,. ou fazer a acquI
siçâo, como o julgar mais vantajoso, de, todos os
generos de que os associados necessItem prover-se;
13.° Realizar todos os contractos que jUIgar
convenientes para os socios ;
.
14.° fazer concessão de emprestImos e acceltar depositos;
15.0 Ter sempre patente na séde da SO�Ie
dade um livro escripturado nos termos do artIgo
216 do Codigo Commercial.
..
Ar!. 25.° Compete ao Presidente da DIrecção:
1.0 Convocar abrir e encerrar as sessões da
,
Direcção;
.
2.° Rubricar todos os docUmentos de des.
peza'
.

,

.

,

3.0 Assignar os termos de abertura e de en
cerramento dos livros da SocIedade;
4.° Assignar o'expediente e os documentos
relativos á administração;
5.° Assignar conjunctamente com o Secreta
rio e o Thesoureiro, os titulos das acções e os de
mais titulos de credito, passados em nome da so'ciedade'
,
6.·' Ser um dos c1avicularios do cofre;
.
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. 7.° Dirigir e fiscalizar todos os serviços da
socIedade;
. 8.' Recorrer ao Conselho Fiscal sempre que
o Julgar conveniente.
A ;/. 26.' Compete ao secretario:
1'.
Asslgnar, conjunctamente
dente da DIrecção e com o Thesou com o Presi
reiro os titulos
das acções e os demais titulos de
credit�, passados
em nome da socIedade'
2.° Escrever e assignar as acta
fazer o expedIente,. superintender s da Direcção,
sob
raçJo geral da SOCIedade e archivar re a escriptu
cumentos, sob a sua responsabilidad todos os do
e'
3.° Ser Um dos clavicularios do 'cofr
e'
.
. 4.° Assignar conjunctamente com T
reuo, os recIbos e cadernetas de cred o hesouito passados .
pela DIrecção.
Ar!. 27.° Compete ao Thesoureiro'
. 1.0 �ssignar, conjunctamente com � Secretar.O
1
htulos de credIto passados em nom
e da sociedade'
. 2:° Arrecadar, sob a sua responsabilidade, �
dmh.elro,
receIta e despeza para o que será
um dos clavicu
lanos;
. 3_° Assignar, conjunctament� com o Secreta
rIo . os reCIbos e cadernetas do cred
ito passados aos
. cção
SOClOS pela DIre
:
4." Satisfazer os pagamentos
quando aueto.
.
nsa
dos pela Direcção.
A;!, 28.� Compete aos Vogaes da Dire
.
ção:.
. 1. ASSlSllr a . Iodas as sessões da DirecçJo e
asslgnar as respechvas actas'
2.° Inspeccionar frequ�ntemente os generoso
ou quaesquer arllgos, verificando se estão
em har-.
mOllla com os contractos feitos com os forn
ecedores;
.
3.° Vigiar o serviço do armazem ou ar�a-.
zens da sociedade e os respectivos emp
regados_o

'- 15CAPITULO VII
Do Conselho

Fiscal

Ar!. 29.' Haverá um Conselho fiscal com
posto de Ires Vogaes, que será eleito juntamente
com a Direcçao, devendo estes eleger entre SI o
Presidente, o Secretario e o relator.
§ unico. Para a substituição dos Vogaes effe
ctivos no seu 'impedimento ou falta haverá dois
membros supplentes, devendo observar-se na subs
tituição o § unico do arl. 20.°
Arl. 30.° São incompativeis para fazerem ao
mesmo tempo parte da Direcção e do Conselho
fiscal: ascendentes, descendentes e respectivos
a!fins, ou socios da mesma firma. Nos casos da elei
ção recahir em socios n'e,las condições, decidirá a
sorte quaes são os que não podem funccionar:
Arl. 31." São attribuições do Conselho fIscal:
L" Examinar sempre que o julgue conve
nienle' e pelo menos de tres em tres mezes, a es
criptúração da sociedade;
2.'
nariamente, quando o julgar ncccssario, exijindo·se
neste caso o voto unanime do Conselho;
3.' Assistir ás sessões da Direcção sempre
que o entenda conveniente ;
4.' Fiscalisar a administração da sociedade,
ve�ificando frequentemente o estado da caixa, e a
eXlstencla dos titulos ou valores de qualquer espe
cie pertencentes á sociedade ou confiados á sua
guarda;
5.° Verificar o cumprimento dos Estatutos
relativamente ás condições estabelecidas para in
tervenção dos socios nas assembleias;
6.° Vigiar pelas operações da liquidação da
SOciedade'
7.' Óar parecer sobre o balanço, inventario'
e relatorio s apresentados pj:la DirecçJo;
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8..°. Propõr qualquer gratificação que jul<7� r
b
rnereCloa ;
9.°. Inspeccionar a execuç�o de quanto a As
sembleIa Geral resoh'er;
10.° E, em geral, vigia� por que sejam rigo
rosamente observados pela D!recç<lo as disposições
da lei e dos Estatutos.
§. unico. Cada um dos membros do Conse
lho fIscal póde exercer separadamente a atlribui
ção designada no n.O 3.° deste ariigo.
Ar!. 32." O Conselho fiscal é responsavel
perante a sociedade pelos abusos que commetter,
·ou consentir, expressa ou tacitamente.

Ar!. 35.° O exercicio da mesa da Assembleia
Geral, do Conselho fiscal e Direcção é Iriennal.
§ 1.0 Nenhum socio póde ser obrigado a
servir cargos da sociedade em mais de dOIS tnen
nios successivos, emquanto houver lIvres SOCIOS
idoneos que os possam desempenhar.
§ 2.° Os membros do Conselho Fiscall1ão
podem ser reeleilos.
§ 3.° Os membros da Direcção não podem
ser eleitos para o COIiselho fiscal nó exercicio
.,
immediato á sua gerencia.
"1 1

CAPITULO

Dos fundos e suas divisões

C\PITULO VIII

Das eleições
Ar!. 33.° As eleições dos corpos gerentes
sociedade ser<lo feitas por listas, em escru
tlnlO secrelo, na epocha determinada no § I.' do
arl. 13.°
Art. 34.' Para cada corpo gerente d'esta so
�iedade se fará uma lista a qual conlerá sob pena
de nullidade, na parte interna e atraz d � cada no
me do sacio que se prelende eleger, o cargo para
que é votado.
§ 1.0 A lista para a mesa da Assembleia Ge
rai �onlerá tres nomes e pela seguinte ordem:
Presldente, 1.0 e 2.° Secretarios, havendo mais um
.
vIce-pre
sIdente, como substitulo do Presidente.
§ 2.° A lista para a Direcção conterá 5 no
mes pela seguinte ordem: Presidente Thesourei
ro, Secretario e 2 Vogaes effectivos,' e 3 nomas
.
para Vogaes supplentes.
§ 3.° A lista do Conselho fiscal conterá 3
nomes para membros effeclivos e 2 ara substi
tutos.

� 'esta
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Ar!. 36.° Os fundos da sociedade denominam-se:
a) fundo social.
b) fundo de reserva.
c) fundo de inslrucção.
d) fundo de pensões para a caixa de inva.
lidez dos socios.
e
Arl. 37.° O fundo social é constiluid o p lo
capital social, fixado no minimo em 100 escudos,
será variavel e será representado por acções do
valor nominal de 5 escudos cada uma.
§ 1.0 As acções serão averbadas a cada sacio
logo que se achem integnlmente pagas.
§ 2.° As acções só podem ser ,averbadas aos
socios a que se referem os §§ 1.0 e 2.° do arl: 4.·,
e no caso previsto no § 1.. do arl. 6.°, proceden
do·se ao averbamento nos respectivos livros e

acções.
§ 3.· As acções começam a ter direito e
dividendo nos lucros no semestre seguinte áquela
em que forem liberadas e. nunca o dividendo a
distribuir poderá exceder 30 centavos por acção

.-
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devendo sempre ser pago da percentagem dos
lucros, e não por outra qualquer f6rma.
Art. 38.° O accionista p6de entrar por uma
s6 vez com o valor total da acção ou acções que
subscrever, ou em prestações minimas de 5 centa
vos semanaes, devendo a liberação ser eHectuada
dentro de dois annos a contar da data da sua
.admissão.
§ unico. Quando a· liberação das acções se
fizer em prestações, nenhum sacio p6de subscre
ver mais d 'uma acção.
Art. 39.' A qualidade de sacio é intransmis
sivel, mas os sacias poderão vender as suas acções
a outros sacias, ou a pessoas que estejam em con
dições de o poder ser, devendo a respectiva trans
missão ser eHectuada por averbamento no livro
respectivo; cabendo á Direcção o direito de ap
provar as transferencias.
Arl. 40.' O capital de cada sacio nunca p6de
ser superior a 100 acções.
Art. 41.' O minimo do fundo de reserva da
sociedade será de 5 . 000 escudos e é constituido:
1.0 Pela percentagem legal nos lucros liqui
das da sociedade;
2. ' Pelo capital entregue pelos sacias que
não satisfizerem a importancia das acções subs
criptas;
3.' Pelas multas imp'
4. ' Pelos donativos ou legados, sem destino
especial;
5.° Por toda e qualquer receita eventual.
Arl. 42.' O fundo de reserva será destinado
a amortisar qualquer prejuizo não previsto, ou
será applicado, dentro dos limites da lei e do esti
pulado nos presentes Estatutos, aos fins que lhe
forem determinados em Assembleia Geral, con
forme as necessidades da sociedade o exigirem.
§ unico. Logo que o fundo de reserva esteja

preenchido, as quantias para elle.destinadas passa
rão a ter o destino que lhes é determinado no
§ L' do arl. 45 dos Estatutos.
Art. 43.' O fundo de instrucção é constituido
por percentagem nos lucros liquidas da sociedade,
e por quaesquer donativos ou legados entregues
para esse fim; e destina-se á expansão e desenvol
vimento da instrucção popular, por meio de esca
las, bibliothecas e publicações instructivas.
Art. 44.° O fundo da caixa de pensões é
constituido por uma percentagem nos lucros liqui
das da sociedade, e por quaesquer donativos ou
legados entregues para esse fim, e é destinado a
fornecer pensões aos sacias e empregados da sa
ciedade que d'isso carecerem, de harmonia com o
que em regulamento proprio se estatuir.
Arl. 45.° Verificando o balanço annual e ha
vendo lucros, dividir-se-hão estes pelo modo e or
dem seguinte, emquanto não estiver preenchido o.
fundo de reserva:
3 '/. para depreciação' do mobiliario e mate
rial da sociedade;
25 % para fundo de reserva;
10 "/o para gratificação á Direcção dividida
egualmente por todos os Vogaes que fizerem
serviço;
2 % para gratificação ao Conselho fiscal;
30 'lo para se distribuirem por todos os sa
cias, como rendimento de capital;
30 'lo para se distribuirem proporcionalmente
por todos os sacias, como bonus, pelos forneci
mentos de que se tiverem aproveitado durante o
anno;
§ L' Preenchido o fundo de reserva, os fun
dos a elle destinados serão subdivididos pela f6r
ma seguinte:
a) 1/, para ser distribuido proporcionalmente
pelos membros da Direcção e do Conselho fiscal
como accrescimo de gratificação i

•

•

•

•

- 20-

-21-

fundo de instrucção;
o fundo de caixa de pensões..
§ 2.' S6 serão retirados 30 Ofo para distribuir
,
como bonus aos socios consumidores quando 05
30 'lo destinados a dividendo das acções derem
um minimo de 20 centavos por acção; pois quan
do 'assim não succeder, s6 se distribuirá como bo
nus o que sobrar dos 60 '!o destinados a dividendo
das acções e bonus aos socios consumidores, de
pois de tirado o preciso para distribuir aquelle mi
nimo de 20 centavos de dividendo por acç�o.
§ 3.' Quando a percentagem de 30 'lo de lu
cros liquidos destinada ao dividendo das acções
dér a cada uma, uma importancia superior a 30
centavos, o excedente a esta quantia será distri
buido como bonus aos consumidores, com os ou
tros 30 'lo dos lucros, para esse fim destinados.
§ 4." O ,bonus concedido aos socios consu
"midores caduca, não sendo reclamado dentro de
um anno.
CAPITULO X

ser fornecidos generos e creditos aos socios, que
conjunctamente com as quantias obtidas de .con
formidade com o disposto no capitulo XI dos pre
�entes Estatutos, excedam 75 '/, da i�portancia'
total que como ' cap ltal o respectivo sacIO tlv�r na
ii
sociedade:
Art. 47.' Os fornecimentos de generos, ou'
sejam pagos á vista, ou a credito, s� poderâo ser
feitos com a apresentação da respectiva cadernet�
dos sacias, onde serão devidamente l ançados.

b) 'I. para
c) 'I, para

,

Secção de consumo
Art. 46.' Todo o sacio tem direito a for ne
cer-se dos generos e artigos que estão indicados
no n.' L' do art. 2.' e cujo fornecimento esteja
contractado pela Direcção ou que possa ser satis
feito pelos armazens que a sociedade tenha esta�
b eleci do.
§ 1.' Os socios que se fornecerem a crecÍito
pagarão o seu debito no fim de cada mez.
§ 2.' Os socios que não poderem satisfazer
o seu debito, na conformidade do § antecedente,
requererão á Direcção, a quat achando justo o
motivo allegado, poderá prorogar o prazo até dois
mezes.
§ 3.' Não poder�o, porém, em caso algum

_
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CAPITULO XI'
Secção de credito

1

'I'

Art. 48.' A soéiedade. possuirá uma sec.:aa
de credito que servirá para emp restar dinheiro
aos socios, até 75 'lo do capital e valores que tive
rem na sociedade.
Art. 49.' Todo o socio tem direito mediante
penhor e o juro de ó '/.. a . levantar �mprest imos,
assim como poderá depositar dmh�lro á ordem
mediante o juro maximo de 4 'I,;.e a prazo �e
diante o juro de 5 '/" até á quantia que a sOCie
dade carecer para 'as suas operações.
Art. 50.' Os emprestimos podem

ser amorti
sados em prestações mensaes successivas, nao ex
cedentes a doze.
Art. 51.' O sacio que quizer depositar Qual
quer quantia, assigna o seu nome n o livro respe
ctivo e receberá. uma caderneta em que dever!
ser lançada a sua conta com a_sociedade.
§ L' Pelo depositante que não souber escre·
ver, assignará um outro socio devendo a a ssign�
tura ser verificada por um dos membros da DI
recção.
§ 2.' Não se acceitarão
inferior a lO cent a vo s, ou de
tancia.

depositos de quantia
fracç!o d'esta Impor
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" Art. 52." O socio depositante que quizer
fevantar qualquer Importancia do seu deposito ou
a totalidade d'este, terá de prevenir d'isso a Dire
cção com-,lO dias de antecedencia desde que a
quantia a levantar seja superior a 20 escudos.
§ L" Não será permittido o levantamento de
quantia inferior a 10 centavos, nem fracção d'esta
quantia a nllo ser em liquidação final.
§ 2." No caso de não serem levantados 05
penhores, findo o tempo de emprestimos, e passa
dos três mêses sem haver renovação d'elle serão
arrematados em leilão perante a Direcção, devendo
preceder o aviso do devedor pelo menos 15 dias
antes, o competente annuncio publico pelos nume
ros dos respectivos depositos, por edital nos loga
res do costume e por um jornal diario do Porto.
CAPITULO XII
Secção de producção
I '

Ar!. 53.0 A sociedade logo que o seu desen·
volvimento Ih'o permitta estabelecerá officinas onde
produza objectos e artigos para consumo dos
seus associados.
•

CAPITULO XIII
Penalidades

Art. 54.° O socio que sem motivo justificado
recusar a servir o cargo para que legalmente
fOr eleito ou deixar de exercer o cargo que estiver
desempenhando será punido com a multa de I a
5 escudos.
Art. 55.° Podem ser excluidos de socios:
1.0 Os que pelo seu proceder se tornarem
indignos de pertencer á sociedade;

se

.'

2. ° Os que deixarem de pagar' seis presta·
ções seguidas para a liberação da acçâo que'subs,
creverem;
3.' Os que por má fé ou negligencia tiverem
causado á sociedade qualquer prejuizo, para cuja
indemnização tenha sido necessario empregar metos
extraordinarios;
4.· Os que deixarem de satisfazer os seus
debitos á sociedade incluindo as multas em'que
fôrem condemnados, tendo sido devidamente a vi·
sados para isso, com uma antecedeneia de 10 dias
pelo menos;
5.' Todos aquelles que sêjam excluidos por
indignos do Circulo Catholieo d'Operarios-do
Porto;
6, ° Os que insultarem qualquer dos mem
bros dos corpos gerentes ou empregados da socie
dade, no exercicio das suas funcçôes ou por qual
quer modo diffamarem a mesma sociedade.
§ 1.0 Nenhum socio p6de ser excluido sem
ser previamente ouvido por escripto, dentro do
prazo de 15 dias.
§ 2.° A Direcção é competente para ,a exclu
s!!o, mas ha recurso para a Assembleia Oeral, que
delibera definitivamente.
§ 3.° O socio excluido perde o direito ao
quinhão do fundo de reserva, e aos lucros do
anno em que se der a exclusão, podendo levantar
o seu capital, depois de liquidados os seus debi
tos e multa ou m'ultas de que estiver em divida.
§ 4.° Quando o socio excluido se negar a
receber o que tiver' na sociedade, ou não quizer
assignar a liquidação do seu capital, ficará este
em deposito durante seis mezes a contar da datl
da exclusão, sem direito a juros nem a lucros.
findo este prazo, será o socio excluido convidado
por annuncios e á sua custa em dois jornaes d'es
ta cidade, a levantar esse deposito no prazo de
•

�

•
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,quinze dijls; e quando o não faça, será a quantia
I que tiver direito levada ao fundo de reserva.
Art. 55.' Nenhum socio expulso poderá ser

readmittido senão passados dois annos da sua
expulsãO, e por deliberação da Assembleia Geral.
Art. 56.' O socio que em Assembleia Geral
proferir palavras pouco delicadas ou epithetos
alIrontosos ou provocar tumultos será pela pri
meira vez admoestado, pela segunda privado de
assistif- a' reuniões por seis mezes e pela terceira
vez, éxcluido.
Ar!. 57.' As penas serão applicadas pela Di
recção, com recurso da sua decisão para a Assem

bleia Geral.

CAPITULO XIV
Dissolução e liquidação da sociedade'

Ar!. 58.' Esta sociedade poderá ser dissolvi
da, quando trez quartas partes de todos os socios,
c
que compõem a Assembleia Geral o resolverem.
§ unico. Approvada a dissolução a Assem
bleia Oeral elegerá uma commissão especial para
tratar da Iiquidaçào.
Ar!. 59.' A com missão Iiquidataria terá plenos
poderes para tomar conta de todos os haveres da
sociedade, os quaes a Direcção lhe en\regará no
mais curto prazo de tempo.
Ar!. 60.' Pagos todos os debitos, e entre·
i: ues a institui�ões simil� res os legados ce doações
havidas para fins especlaes serão dIVIdIdos entre
'os socios os valores restantes, na proporção do
.capital de cada um.
J

CAPITU.bO XV
Disposições geraes
Art. 01.' Estes Estat u tos s6 podem ser refor
mados quando as convcniencias da sociedade o
e x igi rem e mediante proposta assig nada por um
minimo de 20 socios no gozo dos seus direitos,
apresenta da em Assembleia Geral.
§ 1.' Se a A s sembleia Geral r&90lver a sua
não admissão, ficará terminado o 'Ít1cidente, q ue
s6 poderá ser renovaoo passados que sejam 12
maes; e se a Assembleia Geral resolver a sua
admissão, marcar-se-ha um, nova Assembleia Ge
rai com um prazo nunca inferi r a 30 dias lIl11
.

,

que se <.tisculirão e votarão, as reformas precisasc
§ 2.' Esta reforma s6 poderá ser votada
pala maioria absoluta dos socios que constituem a
Assembleia Geral da sociedade.
Ar!. 62." Os casos omiS5os e não previstos
n'estes Estatutos serão regulados por um regula
mento interno approvado pela r ssembleia Ge ral e
,

os casos omissos n'uns e n'outros ser�o resolvidos
p@la Assembleia Geral, tendo setÍlpre em vista a
Iegiskiçw vigente.
Art. 63.' 1\ Direcção devera confeccionar, de
aCCQrdo com O Conselho fislfll, os regulamentos
necessarios para a execução das dis posições aqui
contidas, os quaes depois de approvados pela As
.sembleia Geral, terão a validade d'estes Estatutos.
Art. 64." Fallecendo ou desapp areclNl do al
gum socio, se no praso de 5 annos lião fôr por
eUe ou seus herdeiros ou Iegatarios exigi do o ca,
pitaI e lucros que tiver na sociedade, tudo isso re
verterá a favor da mesma sociedade.
Arl. 65.' Os 9Ocios a' quem fôr imposta algu
ma multa e nào recorrerem d'essa decisão, d de
pois d'eUa ter tramitado, serão obrigados a Slltis.

/'
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- 26 faze· la no praso de 19 dias a contar do aviso que
lhe fôr fe it o para esse fim ; e se ::w pagar, ficará
po r esse motivo exclu i d o, Jiilga n d o-se a socied ad e
d a m ulta o u multas e m divida pelo capital que o
so cio tive r na sociedade.
Ar!. 6õ!0 A sociedade terá os livros de escri
pturação legal m ente exigidos, e os q ue necessa
ri s forem para o seu giro n08111al.
Ar!. 67 .0 O allnO eco n o mico social é o anno
civn.
Art. 68.0 A Di recção poderá l i m it ar de futu
roO a um menor num e ro a q uanti d ad e de acções
que poderão p pssui r cada um dos novos socios.
Art. 59." As despezas q u e se tizerem dura nte
o p ri m ei ro anno serão levadas à conta de gastos
de installação.
CAPITULO XVI

Disposição transitoria
rI. 70.0 Para o primeiro triénio são desde
já n om ea dos para a Assembleia Geral, Direeção e
Conselho fiscal os seguintes socios : Assembleia
t le;al : Presidente, Duarte Gonçalves de Sá ; Secre
tarios, Leonardo Pedro de Castro e Antonio Luiz
Gonzaga. Direcção; P resi den te, José Antonio de
fa ria; Secretario, Manuel da Costa Araujo; Thesou
reiro, J oaq uim . da Silva Metlo; Vogaes, Abilio da
Silva Villaça, J osé Salgado Nlrnan des Guimarães.
Vogaes s u bs ti t u to s, J us ti no Luiz Gonzaga, Nacciso
Pi'l.1to L ou r eiro e Antonio ferreira Gonçalves. Con
sel ho fiscal, DaVId Nepomuceno Si lva, José Ma r
tins e Antonio Alves da Silva; Substituk>s, Antonio
Ferreira Alves Pacheco e Ma rcos Moreira da Silva
Couto.
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