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                        MANUAL DO COOPERANTE 

 

 

 

 

1 – Admissão 

Pedido de Admissão – Proposta assinada por 2 cooperantes pelo menos. IMP01.PQ17 - 

Proposta 

 

 

2 – Condições de admissão e pagamento de quotas 

2.1.– Subscrição no mínimo de 3 títulos de capital de 5€ cada, em que a mesma pessoa 

poderá ser proprietária de vários títulos pois não existe a relação título/quota, mas sim 

pessoas/quota. 

2.2. Pagamento trimestral de uma quota de 15€ com cobrança inicial do trimestre em 

curso aquando da admissão e cobranças posteriores antecipadas trimestralmente que 

terão lugar no início dos meses de Janeiro, Abril, Julho e Setembro. A totalidade do 

custo da quota por ano é de 60€. 

O pagamento poderá ser efetuado na reunião mensal de cooperantes (ver adiante) 

diretamente ao tesoureiro ou por transferência bancária para o NIB da Labor Caixa 

Geral Depósitos – 003502770000448913038 e entregar o comprovativo à direção 

devidamente identificado. Após o pagamento da quota será entregue um recibo. 

 

 

3 – Decisão 

Quem decide sob a admissão do Cooperante é a Direção e terá a ajuda do relatório 

entregue pela Equipa Técnica IMP10.IT03.PC01- Relatório Técnico de Candidatura 

 

 

4 – Documentos: 
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4.1. – A entregar pela Cooperativa 

- Manual do Cooperante 

- Princípios cooperativos  

- Estatutos da Labor 

- Lista dos titulares dos órgãos sociais 

- Funções dos Órgãos Sociais  

 

4.2. - A disponibilizar 

Últimos Relatório, Contas, Plano de Atividades e Orçamento 

 

  4.3. A entregar pelo novo associado      

 - Elaboração de uma ficha completa com os seus dados atualizados IMP02.PQ17 – 

Ficha de dados do Cooperantes. 

 - Preenchimento de uma declaração permissão de recolha de dados IMP03.PQ17 - 

declaração 

 

5 – Direitos do Cooperantes 

- Ser integrado ativamente na vida da Cooperativa 

- Ser eleito para cargos sociais 

- Participar em todas as iniciativas da cooperativa  

- Caso, tenha um familiar cooperante poderá em caso de vaga ter acesso ao Centro de 

Atividades Ocupacionais da Labor, ou outra resposta social que venha a Cooperativa a 

ter. 

- O cooperante que se incluir no perfil da resposta social da Labor, caso haja 

possibilidade, poderá integrar as atividades socio-culturais promovidas pelo CAO da 

Labor (ex; passeios, idas a museus, cinema, atividades desportivas) 

- Estar presente nas reuniões mensais de cooperantes. 

 

                                                       

6 –Deveres dos Cooperantes 

– Respeitar os princípios cooperativos 

- Respeitar os estatutos da LABOR 
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- Tomar parte nas reuniões para que for convocado em especial as Assembleias Gerais, 

ou em caso de impossibilidade nomear representante.                    

- Efetuar sem atrasos os pagamentos previstos nos estatutos e os aprovados na 

Assembleia Geral. 

- Colaborar na planificação e gestão da cooperativa ou colaborar com o seu máximo 

empenho usando das suas potencialidades e capacidades. 

- Participar nas atividades da Cooperativa 

- O pagamento da quota sem atraso 

- Responder prontamente às comunicações ou solicitações da cooperativa. 

 

7 – Demissão 

O associado pode demitir-se da cooperativa mediante carta dirigida à Direção com 

antecedência mínima de 30 dias relativamente à data em que pretenda tornar a 

decisão efetiva. 

O associado terá direito ao reembolso do valor dos títulos de capital conforme o 

disposto nos estatutos da LABOR. 

 

 

8 – Exclusão 

Podem ser excluídos da Cooperativa os associados que violarem gravemente os seus 

deveres sociais. 

A exclusão é sempre apreciada e votada em assembleia geral expressamente 

convocada para o efeito. 

Os associados excluídos terão direito aos reembolsos nos termos previstos nos 

estatutos 

 

 

9 – Reunião mensal de cooperantes 

Promove a direção da Labor uma reunião mensal para todos os cooperantes com 

funções ou sem funções para trabalharem no sentido do desenvolvimento dos 

projetos da Labor em curso e os que irão ser desenvolvidos. Esta reunião ocorre na 

primeira segunda-feira do mês ás 19h nas instalações do CAO e é de carater 

obrigatório. 

 

 

    


