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CAPITULO I 
Denominação, Natureza, Fins e Competência 

 
Artigo 1º 

Denominação 
 
A Associação adota a denominação de Associação de Pais e Encarregados de Educação 
da Escola Secundária Alves Redol, designada nestes Estatutos por APEEESAR, com sede 
nas instalações da Escola Secundária Alves Redol em Vila Franca de Xira, e durará por 
tempo indeterminado, com início nesta data. 
 

Artigo 2º 
Natureza 

 

A APEEESAR não tem fins lucrativos e é independente de quaisquer formações políticas 
ou religiosas regendo-se pelos presentes Estatutos e, nos casos omissos, pela lei geral. 

 
Artigo 3º 

Fins 
 

A APEEESAR tem por fins:  
1. Assegurar a efetivação do direito e dever que assistem aos pais e encarregados de 
educação de escolherem e participarem na educação dos seus filhos e educandos;  

2. Desenvolver o interesse dos pais, encarregados de educação e alunos no processo 
social e educativo que se desenrola na Escola;  

3. Propor e colaborar com a Escola, nas atividades educativas, socioculturais e 
desportivas;  

4. Procurar o fortalecimento da solidariedade e amizade entre os membros da direção da 
escola, professores, pessoal auxiliar, alunos, pais e encarregados de educação;  

5. Contribuir para a resolução dos problemas da Escola nomeadamente na manutenção da 
disciplina e da segurança;  

6. Estabelecer ligações e colaborar com as associações congéneres, nacionais e 
estrangeiras, quer oficiais quer privadas;  

7. Atuar junto dos conselhos escolares e demais entidades oficiais ou privadas sempre que 
o exijam os problemas da Escola e participar nos órgãos de gestão escolar, no âmbito da 
legislação em vigor. 
 

Artigo 4º 
Competência 

 
Para a realização dos seus fins compete à APEEESAR:  
1. Representar os pais e encarregados de educação junto dos órgãos de gestão da Escola 
/ Agrupamento ou de outras entidades competentes, na defesa dos interesses dos alunos, 
levantando os problemas de vida escolar e colaborando na resolução dos mesmos;  

2. Intervir ativamente junto das entidades oficiais e particulares sempre que tal se revele 
necessário e seja do interesse da Escola / Agrupamento;  

3. Participar nas reuniões dos órgãos da Escola / Agrupamento, nos casos e nos termos 
legalmente previstos;  

4. Contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento das relações de cooperação e 
solidariedade entre todos os membros da Escola e os Pais e Encarregados de Educação;  
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5. Contribuir para a formação e desenvolvimento de correntes de opinião que pugne pela 
melhoria das condições de ensino, pela dignificação do aluno e a sua inserção na 
sociedade;  

6. Participar ou promover contactos com outras associações para a concretização de 
iniciativas comuns podendo filiar-se em órgãos coordenadores ou federativos;  

7. Incentivar o interesse dos Pais e Encarregados de Educação sobre a vida da Escola e 
outras questões gerais da educação; 

 
 

CAPITULO II 
Direitos e deveres dos Associados 

 
Artigo 5º 

Sócios 
 

1. Poderão ser sócios efetivos da APEEESAR os pais e encarregados de educação dos 
alunos desta escola que se inscreverem na mesma; 

2. Existirão ainda sócios honorários e beneméritos sendo estes convidados pela Direção e 
aceites em Assembleia-Geral, por terem dado uma contribuição relevante para o 
desenvolvimento dos objectivos da Associação, não podendo no entanto ocupar cargos de 
gestão. 

 
Artigo 6º 
Direitos 

 
São direitos dos Associados:  
1. Participar nas reuniões da Assembleia Geral, com voto deliberativo; 

2. Eleger e ser eleito para os órgãos da APEEESAR, com exceção neste último caso dos 
sócios Honorários e Beneméritos;  

3. Participar em grupos de trabalho, colaborar nas tarefas da APEEESAR e propor aos 
Órgãos sociais iniciativas que contribuam para a concretização dos objetivos da 
Associação;  

4. Solicitar a intervenção da APEEESAR na defesa dos interesses dos seus educandos;  

5. Serem mantidos ao corrente das atividades da APEEESAR, podendo solicitar o exame 
da escrita e contas;  

6. Requerer a convocação da Assembleia Geral nos termos do artigo décimo terceiro 
destes Estatutos.  
 

Artigo 7º 
Deveres 

 
São deveres dos Associados:  
1. Colaborar nas tarefas e objetivos da APEEESAR;  

2. Cumprir as disposições estatutárias e o regulamento interno;  
3. Exercer com zelo, dedicação e eficiência os cargos para que foram eleitos ou 
designados;  

4. Pagar uma quota mínima anual, a fixar em Assembleia Geral. 
5. Comparecer às reuniões da Assembleia Geral.  
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Artigo 8º 
Perda de qualidade de Associado 

 
1. Por falta de pagamento da quota, dentro dos prazos estabelecidos; 
2. Os que o solicitem por escrito; 
3. Por infracção dos Estatutos, reconhecida em Assembleia Geral; 
4. Por deixar de ter filhos ou educandos na Escola: 

a) com exceção de membros de Órgãos Sociais, que deverão manter esta qualidade até 
à tomada de posse de novos Órgãos; 
b) poderão continuar como sócios amigos desde que tal seja aprovado pela Direção.  

 
 
 

CAPITULO III 
Organização e funcionamento dos Órgãos Sociais 

 
Artigo 9º 
Órgãos 

 
1. São Órgãos da APEEESAR: a Assembleia Geral, a Direção e o Conselho Fiscal; 

2. Os membros dos Órgãos Sociais são eleitos por um mandato de dois anos, em 

Assembleia Geral ordinária, por sufrágio directo pelos associados, com quota anual paga, 
no pleno gozo dos seus direitos e deveres. Caso a Assembleia delibere o perdão do não 
pagamento da quota, dando poder de voto a estes associados, esta é soberana nesta 
matéria. 
3. Nenhum cargo dos órgãos sociais é remunerado.  
4. Os membros dos Órgãos Sociais, podem, a requerimento do interessado dirigido ao 
Presidente da Assembleia-Geral, com a antecedência mínima de 30 dias, fundamentando 
os motivos, pedir a cessação do mandato. 
 
 
 

Secção I 
Assembleia Geral 

 
 

Artigo 10º 
Composição 

 
A Assembleia Geral é o órgão soberano da Associação, é constituída por todos os 
Associados admitidos até à data da sua realização e que estejam em pleno gozo dos seus 
direitos. Só terão direito a voto os Associados efetivos com a quota anual paga. 
 
 
 

Artigo 11º 
Composição da mesa 

 
A mesa da Assembleia Geral é constituída por Presidente, Vice-Presidente e um 
Secretário. O Presidente da mesa será substituído, na sua falta comprovada, pelo Vice-
Presidente ou na ausência comprovada de ambos, pelo Secretário. 
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Artigo 12º 
Competências 

 
Compete à Assembleia Geral, em reunião: 

1. Aprovar e alterar os Estatutos; 

2. Eleger os membros dos Órgãos Sociais; 

3. Apreciar, discutir e aprovar o Relatório e Contas, o parecer do Conselho Fiscal e o 
Relatório de Atividades;  

4. Apreciar, discutir e aprovar o Plano de Atividades;  

5. Fixar o valor da quota mínima anual bem como os prazos e a sua forma de 
pagamento;  

6. Deliberar sobre as diretrizes gerais ou atuação da APEEESAR;  

7. Decidir da extinção da APEEESAR e deliberar sob o destino a dar aos bens da 
mesma; 

8. Tomar conhecimento das decisões da direção de admissão de associados efetivos 
Honorários e Beneméritos;  

9. Pronunciar-se sobre outros assuntos que sejam submetidos à sua apreciação. 
 
 

Artigo 13º 
Funcionamento 

 
 

1. A Assembleia Geral Ordinária 

a) Reúne em sessão ordinária até 30 de Novembro de cada ano, para aprovação do 
orçamento, relatório e contas anuais. 

b) Reúne em sessão ordinária de dois em dois anos, até 30 de Novembro, para eleição 
dos corpos sociais. 
c) Na reunião ordinária poderão participar, sem direito a voto, pais e encarregados de 
educação de alunos da Escola, não associados. 
d) A Assembleia Geral será divulgada através de convocatória a todos os educandos e 
associados, com a antecedência mínima de quinze dias. Da convocatória consta 
obrigatoriamente a data, hora, local e ordem de trabalhos.  
e) Às Assembleias Gerais poderão assistir, sem direito a voto, professores e 
funcionários da escola, salvo deliberação em contrário, podendo usar da palavra. 
f) A Assembleia só poderá funcionar em primeira convocatória desde que esteja 
presente metade mais um dos associados e, em segunda convocatória, trinta minutos 
depois, com qualquer número de associados.  
g) As deliberações serão tomadas por maioria de voto dos associados presentes.  
h) As deliberações sobre alterações dos Estatutos exigirão o voto favorável de três 
quartos de associados presentes e na Ordem de Trabalhos devem constar em ponto 
próprio. 

2. A Assembleia Geral Extraordinária terá lugar sempre que for convocada pelo Presidente 
da Mesa, a pedido da Direção, do Conselho Fiscal ou por um mínimo de vinte associados, 
com indicação prévia da ordem de trabalhos. No último caso indicado, deverão estar 
presentes pelo menos metade dos requerentes, mais um. 
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Secção II 
Direcção 

 
 

 
Artigo 14º 

Composição 
 

A Direção é composta por um Presidente, um Vice-Presidente, um Tesoureiro, um 
Secretário e pelo menos um Vogal. O Presidente será substituído pelo Vice-Presidente, em 
caso de falta ou impedimento.  
 

Artigo 15º 
Competência 

 
1. Compete à Direção:  

a) Dar cumprimento às decisões da Assembleia Geral;  

b) Constituir, dinamizar e coordenar grupos de trabalho que concorrem para a 
concretização dos objetivos da APEEESAR;  

c) Gerir os bens da APEEESAR e aplicá-los de acordo com os seus objetivos;  

d) Desenvolver atividades que se enquadrem nos objetivos da APEEESAR;  
e) Elaborar um relatório de atividades e apresentá-lo na Assembleia Geral Ordinária, 
bem como o Plano de Atividades para o ano seguinte;  

f) Manter um livro de atas das reuniões;  

g) Representar a APEEESAR em todos os contactos com os órgãos de gestão da 
escola, ou quaisquer outras entidades, públicas ou privadas, ou em nome da 
APEEESAR, defender os seus interesses;  

h) Decidir sobre as propostas da admissão de novos associados, efetivos e/ou amigos, 
devendo informar posteriormente a Assembleia Geral dessas decisões;  

i) Fundamentar e propor à Assembleia Geral a perda de qualidade de associado;  

j) Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das deliberações dos órgãos da 
APEEESAR.  

l) Apreciar e votar a integração da APEEESAR em Federações e / ou Confederações de 
Associações similares; 

 
2. A APEEESAR obriga-se pela assinatura composta de dois membros da Direção, 
devendo um deles ser o Tesoureiro e o outro membro o Presidente ou o Vice-Presidente. 
 

 
Artigo 16º 

Funcionamento 
 

1. Na primeira reunião a Direção fixará a periodicidade das suas reuniões ordinárias. 

2. As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo Presidente por sua iniciativa ou a 
pedido de alguns dos seus membros. 
3. A Direção poderá decidir desde que estejam presentes a maioria dos seus membros. As 
decisões serão tomadas por maioria simples, tendo o Presidente ou quem o substitua voto 
de desempate.  
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Secção III 
Conselho Fiscal 

 
Artigo 17º 

Composição 
 

O Conselho Fiscal é constituído por um Presidente e dois Vogais. 
 

 
Artigo 18º 

Competência 
 

Compete ao Conselho Fiscal: 
1. Fiscalizar a administração financeira da APEEESAR; 
2. Dar parecer sobre o Relatório e Contas elaborado anualmente pela Direção; 
3. Dar parecer sobre qualquer assunto financeiro, mediante pedido da Assembleia Geral ou 
da Direção; 
4. Pedir a convocação extraordinária da Assembleia Geral, quando o julgar necessário; 
5. Verificar a conformidade estatutária das despesas efetuadas e pronunciar-se sobre 
propostas da alienação de bens da APEEESAR. 
 
 

Secção IV 
Regime Financeiro 

 
Artigo 19º 
Receitas 

 
1. As receitas da APEEESAR são constituídas pelas quotas anuais cobradas aos 
associados (receitas ordinárias) e por quaisquer outras receitas, nomeadamente subsídios, 
donativos, dotações ou legados que lhe sejam eventualmente atribuídos, publicações e 
outras (receitas extraordinárias). 
2. O valor da quota anual é estabelecido voluntariamente por cada associado e será 
indicado no Boletim de Inscrição, não podendo, no entanto, ser inferior ao valor mínimo 
fixado pela Assembleia Geral. 
3. O pagamento das quotas será efectuado apenas numa prestação, no início do ano 
lectivo. 
4. Podem, no entanto, ser admitidos sócios em qualquer altura do ano, desde que paguem 
integralmente a quota anual. 
5. O Associado que, por qualquer razão, deixar de pertencer à APEEESAR, não tem direito 
a reembolso da quotização já paga ou de qualquer percentagem sobre ela. 
6. Excepcionalmente, a Direcção poderá dispensar do pagamento da quota os Associados 
que provem estar impossibilitados desse pagamento.  

 
7. Todos os valores monetários da APEEESAR serão depositados em estabelecimento 
bancário, à ordem da Direcção em exercício. 
8. Para as despesas correntes haverá um fundo de maneio a fixar pela direcção e 
movimentado pelo Tesoureiro. 
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9. A movimentação de contas bancárias da Associação só poderá ser feita com as 
assinaturas em conjunto do Presidente da Direcção e do Tesoureiro ou nos seus 
impedimentos ou ausências, pelas dos substitutos designados. 

 
Secção V 
Eleições 

 
Artigo 20º 

Candidaturas 

1. As candidaturas para os Órgãos Sociais constarão da lista a apresentar ao Presidente 
da Mesa da Assembleia Geral até 30 de Novembro de cada ano. Estas listas conterão os 
nomes dos candidatos apresentados e a designação dos respectivos cargos. 

2. Poderão concorrer uma ou mais listas, sendo uma apresentada obrigatoriamente pela 
Direcção e as outras subscritas por, pelo menos, 20 eleitores, além dos propostos. 

 
3. No caso de uma Associação inactiva, não havendo, portanto no ano lectivo subsequente, 
membros em número suficiente representativo da anterior Assembleia Geral, cinco ou seis 
Pais ou Encarregados de Educação são suficientes para iniciar o processo de reactivação. 
Esses cinco ou mais membros, irão promover junto do Director da escola a possibilidade de 
envio de convites por intermédio dos alunos a todos os Pais e Encarregados de Educação 
para reactivação da Associação de Pais. 
 

 
Artigo 21º 

Cessação de mandato 
 

Quando quaisquer dos Órgãos Sociais deixar de funcionar antes do termo do mandato, 
adotar-se-á o seguinte procedimento: 
1. No caso da Direção e do Conselho Fiscal, deverão manter-se em funções, até à 
realização de eleições antecipadas que devem ser convocadas pela Assembleia Geral no 
prazo de 30 dias, a partir da constatação e conhecimento do facto. 
2. No caso da mesa da Assembleia Geral, a Direção convocará com uma antecedência 
mínima de oito dias, uma Assembleia de associados que verificado o não funcionamento 
desse órgão elegerá uma comissão eleitoral, composta por um número não inferior a cinco 
membros. No prazo de trinta dias a Comissão Eleitoral promoverá a realização de eleições 
para todos os Órgãos Sociais. 
 

Secção VI 
Disposições  

 
 

Artigo 22º 
Transitórias 

 
1. A primeira eleição para os órgãos da APEEESAR será assegurada por uma comissão 
instaladora da APEEESAR, constituída por um número não inferior a cinco membros. 
2. A comissão instaladora da APEEESAR funcionará sobre fiscalização da Assembleia de 
Pais e Encarregados de Educação com os poderes e nos termos previstos para os Órgãos 
Sociais, até realização da primeira eleição para os mesmos e tomada de posse dos 
membros eleitos.  
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3. A comissão instaladora observará quanto às eleições o disposto nos presentes 
Estatutos, para o que assumirá as atribuições e poderes conferidos à Direção e mesa da 
Assembleia Geral da futura APEEESAR. 
 
 
 

 
Artigo 23º 

Gerais 
 

1. A APEEESAR poderá, por proposta da Direção, filiar-se em organizações nacionais e 
supranacionais, cujo carácter a âmbito possam contribuir para a defesa dos direitos dos 
pais e educadores, quanto à educação dos filhos e educandos. 
2. Os casos omissos nos presentes estatutos serão resolvidos pelas normas relativas ao 
direito de associação e pela lei geral. 

 


