
Modelo       

     

Assembleia de Fundadores 

Ata 

       
     

       

 No dia _______________________, às________horas, do mês de __________ do 

ano de _________ reuniram-se em Assembleia de Fundadores, na        

____________________( endereço ) em _________________ ( localidade ), no sentido de  

deliberar a constituição da cooperativa _________________________________  ( 

denominação ), à qual foi atribuído o certificado nº ___________, do Registo 

Nacional de Pessoas Coletivas, emitido em _____________ , as pessoas que a 

seguir se identificam: ___________________________________________________        

       

     

( Segue-se a identificação completa de todos os fundadores, sendo que três constitui o número mínimo  para 

constituir uma cooperativa de primeiro grau – no caso de pessoa coletiva, indicar a denominação, sede,     

NIPC/NIF e identificação completa do representante). __________________________________       

      

     

1. Nome   ____________________________   naturalidade   ______________________  profissão   
_______________ estado civil ________________ (quando casado indicar o nome do cônjuge e o regime de bens 

do casamento) residente ____________________ portador do Cartão do Cidadão  nº _____________ válido 

até _____________ e Contribuinte Fiscal nº ______________________________________________      

     

2. Nome  ____________________________  naturalidade  ______________________  profissão      
_______________ estado civil ________________ (quando casado indicar o nome do cônjuge e o regime de bens 

do casamento) residente ____________________ portador do Cartão do Cidadão  nº _____________ válido 

até _____________ e Contribuinte Fiscal nº ______________________________________________      

     

3. Nome   ____________________________   naturalidade   ______________________  profissão   
_______________ estado civil ________________ (quando casado indicar o nome do cônjuge e o regime de bens 



do casamento) residente ____________________ portador do Cartão do Cidadão  nº _____________ válido 

até _________________ e Contribuinte Fiscal nº __________________________________________      

      

Para a condução dos trabalhos foram eleitos os seguintes dois cooperadores 

fundadores que passarão a constituir a Mesa da Assembleia Geral para o 

primeiro mandato:______________________________________________________        

       

Presidente___________________________________________________________________       

       

Vice-Presidente______________________________________________________________       
       

( a  mesa da assembleia geral poderá ter número superior ou inferior de titulares – neste caso, Titular 

Único -  desde que tal esteja expresso nos estatutos  )       

       

O presidente da Mesa da Assembleia Geral declarou aberta a reunião 

constitutiva, tendo procedido de imediato à leitura do projeto de estatutos, que, 

após discussão, foi aprovado pelos fundadores, ficando assim deliberado a 

constituição desta cooperativa, que se integra no ramo ______________________     

do sector cooperativo ( se for multissectorial, indicar os ramos cooperativos, incluindo o de 

opção ou de referência – ramo principal - para efeitos de integração em cooperativa de grau superior), 

e que se regerá pelos estatutos ora aprovados, pelo Código Cooperativo, 

regulamento(s) interno(s) e demais legislação    

aplicável.______________________________________________________________       

O objeto social da sua atividade é ________________________________________       

_______________________________________________________________________      

( deve corresponder à inscrição do certificado de admissibilidade de denominação do RNPC )       

 O capital social é variável e ilimitado no montante mínimo inicial de 

_________________________sendo representado por títulos de capital 

nominativos, com o valor unitário de cinco euros  ( ou múltiplo ), e encontra-se 

integralmente realizado em dinheiro, da forma seguinte:    

1. Cooperador fundador_______________( nome ) subscreve _______ títulos de capital, e realiza no ato 

constitutivo________títulos de capital, no valor total de _______euros.    

    

2. Cooperador fundador_______________( nome ) subscreve _______ títulos de capital, e realiza no ato 

constitutivo________títulos de capital, no valor total de _______euros.    

    



3. Cooperador fundador____________( nome ) subscreve _______ títulos de capital, e realiza no ato 

constitutivo________títulos de capital, no valor total de _______euros.    

    

. ( no caso de não estar, indicar a forma da sua realização e prazos, bem como se houve entradas em 

bens ou direitos, nos termos dos estatutos ).       

Seguidamente, procedeu-se à eleição dos restantes titulares dos órgãos sociais 

para o primeiro mandato de ___ ano(s), nos termos seguintes:        

    

    

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO      

Presidente____________________________________________________________________     

1º vogal______________________________________________________________________     

2º vogal ______________________________________________________________________      

     

(os cargos de vogal podem assumir outra designação-por exemplo: vice-presidente, tesoureiro, etc.)     ou     
   
   

ADMINISTRADOR ÚNICO     

     

______________________________________________________________________________     
     

( no caso da administração ser assegurada por um único titular )    

CONSELHO FISCAL       
     

Presidente___________________________________________________________________        

1º vogal______________________________________________________________________        

2º vogal _____________________________________________________________________        

( Os cargos de vogal podem assumir outra designação-por exemplo: vice-presidente, secretário, etc.)        

  ou  FISCAL ÚNICO     

     

______________________________________________________________________________     
    

( no caso da fiscalização ser assegurada por um único titular )    

    



( os titulares indicados constituem o mínimo legalmente exigível para a administração e fiscalização 

de cooperativas com número de cooperadores superior a vinte – nas cooperativas com vinte ou menos 

cooperadores poderão existir, apenas, o Administrador Único e o Fiscal Único - nas cooperativas 

obrigadas à certificação legal de contas existirá, ainda, um revisor oficial de contas, eleito pela 

assembleia geral, para o período do mandato dos outros titulares dos órgãos sociais, podendo não ser 

cooperador )       

     

Nada mais havendo a deliberar, o ora presidente da mesa da assembleia de 

fundadores e doravante presidente da mesa da assembleia geral declarou o 

encerramento desta assembleia constitutiva, mandando elaborar a presente ata 

que foi aprovada (a que se anexam os estatutos aprovados), e que vai assinada por todos 

os fundadores._________________________________________________________        

    
    
   

Anexo      
Estatutos      
 ( ata e estatutos devem ser assinadas por todos os fundadores )        


