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2 — No caso de vacatura do cargo de presidente, será o mesmo
preenchido pelo vice-presidente, sendo este substituído por um
vogal.
ARTIGO 12."
Competências
São da competência da direcção:
íj) Os mais amplos poderes de gestão, no âmbito das respectivas
atribuições legais e estatutárias;
h) Representar em juízo e fora dele, o Núcleo;
c) Praticar todos os actos necessários à realização dos objectivos
do Núcleo;
d) Informar os órgãos de gestão do Agrupamento acerca das
deliberações tomadas em reunião dos órgãos sociais.
2 — As deliberações da direcção são tomadas por maioria dos
seus membros presentes.
3 — Obrigam o Núcleo dois membros da direcção, um dos quais
será sempre o tesoureiro, salvo quanto aos actos de mero expediente, em que bastará a assinatura de um membro da direcção,

3 — As listas candidatas às eleições, das quais, obrigatoriamente, deverão constar a composição da mesa da assembleia geral, da
direcção e do conselho fiscal, serão entregues ao presidente da mesa
da assembleia geral, pelo menos, com 15 dias de antecedência, relativamente à data fixada para a realização da .asembleia geral eleitoral.
4 — Será eleita a lista que obtiver a maioria dos votos
validamente expressos.

CAPÍTULO V I
Disposições fínais e transitórias
ARTIGO 18.°
Actas
Das assembleias gerais e das reimiões da direcção e do conselho fiscal serão lavxadas actas, devidamente assinadas pelos respectivos membros responsáveis presentes.
ARTIGO 19."

SECÇÃO I I I

Alteração dos estatutos

Conselho fiscal

ARTIGO 13.°

Os estatutos só podem ser alterados por maioria de três quartos
dos associados presentes na assembleia geral, expressamente
convocada para o efeito.

Constituição

ARTIGO 20.°

0 conselho fiscal será constituído por lun presidente e dois vogais.

Extinção do Núcleo

ARTIGO 14.°

No caso de extinção do Núcleo competirá à assembleia geral
deliberar sobre o destino dos seus bens, nos teimos da legislação
em vigor, bem como eleger uma comissão liquidatáiia.

Competências
1 — O consellio reunirá sempre que o seu presidente o convoque por iniciativa própria ou a pedido da direcção, pelo menos uma
vez por trimestre, tendo por missão:
a) Verificar se as disposições legais e estatutárias bem como
deliberações da assembleia geral, são de^'ida e integralmente cumpridas;
h) Fiscalizar as contas do Núcleo, sempre que o julgue conveniente;
c) Emitir parecer sobre o relatório, contas e orçamentos da direcção, ou sobre qualquer outro assunto submetido à sua apreciação;
ã) Assistir ou fazer-se representar por um dos seus membros, às
reuniões do órgão executivo sempre que o julgue conveniente.
2 — As deliberações são tomadas por maioria de votos dos titulares presentes.

CAPÍTULO I V
Das receitas do Núcleo
ARTIGO 15.°
Receitas
Constituem receitas do Núcleo:
cr) As jóias de inscrição e as quotas pagas pelos associados;
h) O produto de actividades organizadas peio Núcleo;
c) Os donativos e legados de qualquer origem e natureza e respectivos rendimentos;
d) Os subsídios do Estado ou organismos oficiais;
e) Outras receitas.
ARTIGO 16.°
Exercício social
Findo o exercício de cada ano, a direcção procederá ao balanço
das actividades, fechará as contas, submetendo este procedimento
a parecer do conselho fiscal e à aprovação da maioria da assembleia
geral.

CAPÍTULO V
Eleições
ARTIGO 17.°
Funcionamento
1 — Os órgãos sociais serão eleitos por um ano.
2 — A eleição dos órgãos sociais do Núcleo efectua-se por escrutínio secreto, directo e universal.

Está conforme o original.
13 de Maio de 2002. — (Assinatura ilegfvel.)
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DOS ALUNOS DA ESCOLA EB 2,3 DA MAIA
Alteração de estatutos

CAPÍTULO I
ARTIGO 1 °
Denominação, natureza, duração, sede e fins da Associação
A Associação adopta a designação de Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola EB 2,3 da Maia. E
uma Associação voluntária, sem fins lucrativos, que durará por tempo indeterminado, com sede na mesma Escola, sita na Avenida de
Luís de Camões, 4470-194 Maia, e que se rege pelos presentes
estatutos.
ARTIGO 2.°
A Associação tem como finalidade asseguiai" a efectivação dos
direitos e deveres que assistem aos pais e encarregados de educação, participando na educação de seus flUios e educandos.
ARTIGO 3."
A Associação exercerá as suas actividades sem subordinação a
qualquer ideologia política ou religiosa, procurando assegurar que
a mstrução e educação de seus filhos ou educandos, se processe
segimdo os princípios da Declaração Universal dos Direitos do
Homem, respeitantes à infância e á juventude.
ARTIGO 4.°
1 — Compete à Associação:
d) Desenvolver e promover todas as acções conducentes ao bom
funcionamento da Escola, no sentido de obter a resolução dos problemas relacionados com a educação integral dos educandos e a
criação e manutenção de instalações condignas;
h) Colaborar nas iiúciativas da Escola, em matéria de utilização
dos tempos liwes, actividades circum-escolares, cultmais, desportivas,
educativas e outras que contribuam para a formação dos jovens;
c) Colaborar com congéneres em ordem à consecução de fins
comuns.
2 — São atribuições da Associação:
a) Avaliar as situações lesivas dos interesses dos educandos, denunciando-as e envidando esforços necessários à respectiva solução;
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b) Promover iniciativas tendentes à mellioria da qualidade da
formação integral dos jovens;
c) Comover iniciativas tendentes à consciencialização dos associados para os problemas da educação.

CAPÍTULO II
Dos associados
ARTIGO 5."
1 — Podem ser membros da Associação, os pais e encarregados
de educação dos almios da Escola EB 2,3 da Maia que, voluntariamente, nela se inscrevam.
2 — Perdem a qualidade de associados:
á) Por falta de pagamento das quotas;
b) Quando o filho ou educando deixar de frequentar a Escola;
c) A pedido do associado, feito por escrito e dirigido à direcção
da Associação;
d) Por infracção dos estatutos, depois de reconliecida e declarada pela dhecção.
ARTIGO 6.°
Constituem direitos dos associados:
1. ° Participar nas assembleias gerais, eleger e ser eleitos para os
órgãos sociais da Associação;
2. ° Recorrer para os serviços da Associação em todas as situações de infracção às disposições do artigo 3.°;
3. ° Serem mantidos ao corrente das actividades da Associação.
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6. ° Considera-se legahnente constituída a assembleia geral, desde que estejam presentes à hora previamente marcada, mais de 50%
dos associados; caso contrário, funcionará meia hora depois, com
qualquei- número de associados presentes;
7. ° Quando a assembleia geral for convocada por requerimento
de um terço dos associados, ela só poderá reunii- se estiverem presentes pelo menos 75% dos requerentes.
Da direcção

ARTIGO 12°
A Associação será gerida por uma direcção, eleita pela assembleia
geral, com ma número ímpar de cinco a nove associados, com a
seguinte constituição; o presidente, vice-presidente(s), tesoureiro,
secretário(s) e vogal(ais), eleitos por um ano, podendo ser reeleitos.
ARTIGO 13.°
À direcção compete:
a) Qimprir e fazer cumprir os presentes estatutos;
b) Gerir os bens da Associação;
c) Representar a Associação nos órgãos de gestão da Escola, de
acordo com a legislação em vigor;
d) Remiir ordiíiaiiamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que o julgue necessário;
e) Representar a Associação;
j) Dar conliecimento à assembleia geral sobre a perda de direitos de associado, úiformando as razões que a levaram a tomai' essa
decisão.

ARTIGO 7."

ARTIGO 14.°

Constituem deveres dos associados:
1Cooperar nas actividades da Associação e contribuir para a
realização dos seus objectivos;
2. ° Exercer com i&Xo e diligência, os cargos paia que forem eleitos;
3. ° Pagar a quota anual pontualmente.

A direcção delibera por maioria, tendo o presidente voto de qualidade em caso de empate.

CAPÍTULO III
Dos órgãos de gestão

Do conselho fiscal

ARTIGO 15.°
0 conselho fiscal será constituído por um presidente, um primeiro-secretário e um segundo-secretário, eleitos pela assembleia geral, pelo período de um ano, podendo ser reeleitos.

ARTIGO 8."

ARTIGO 16°

São órgãos da Associação: a assembleia geral, a direcção e o
conseUio fiscal.
§ único. Nenhum caigo exercido nos órgãos sociais será remunerado.

Compete ao conselho fiscal:
d) Dar parecer sobre o relatório e contas anuais, plano de actividades e orçamento, apresentados pela direcção;
6) Verificar as contas sempre que o julgue necessário.

ARTIGO 9."

CAPÍTULO I V

1 — Nas sessões da assembleia geral têm direito a participar
todos os associados no pleno gozo dos seus direitos.
2 — O pai, a mãe ou o encarregado de educação de um alimo,
podem fazer-se representar em conjunto, mas apenas um deles terá
direito a voto, independentemente do número de filhos que fi-equente a Escola

Das eleições

ARTIGO 10."
A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente, um
primeiro-secretário e um segundo-secretário, eleitos por um ano,
podendo ser reeleitos.

ARTIGO 17°
1 — A eleição para os órgãos sociais da Associação, é feita por
votação, em assembleia geral convocada para esse efeito.
2 — As candidaturas para os órgãos sociais, constarão de listas
completas, a apresentar ao presidente da mesa da assembleia geral,
até ao inicio da assembleia geral.
3 — As listas conterão os nomes dos candidatos com a designação dos respectivos cargos.
4 — A elegibilidade dos membros constantes das listas será
verificada pelo presidente da mesa da assembleia geral.

ARTIGO 11.°
Compete à assembleia geral:
1. ° Apreciar e votar os estatutos e as propostas de alteração aos
mesmos;
2. ° Eleger os órgãos sociais da Associação;
3. ° Discutir e dar parecer sobre as actividades da Associação e
aprovar o relatório e contas anuais, o plano de actividades e o orçamento e, bem assim os pareceres do conselho fiscal;
4. ° Estabelecer o valor anual mínimo das quotas, a pagar pelos
associados;
5. ° Reunir, pelo menos, uma vez no inicio de cada ano lectivo,
para dar cumprimento ao disposto nos n . " 2 e 3 deste artigo, devendo ser convocada com o mínimo de 10 dias de antecedência;
d) Poderá ainda reunir extraordinariamente por iniciativa do presidente da mesa, a pedido da direcção ou do consellio fiscal e ainda por requerimento de lun terço dos associados, no pleno gozo dos
seus direitos;
b) Deverá ser convocada por meio de aviso postal, onde deve
constar a ordem de trabalhos, o dia, a hora e o local de realização;

CAPÍTULO V
Do regime financeiro
ARTIGO 18°
As receitas da Associação compreendem:
1. ° As quotas pagas pelos associados;
2. ° As subvenções, donativos ou doações que eventuahuente lhe
sejam atribuídas;
3 ° Quaisquer receitas provenientes de actividades promovidas
pela Associação.
§ único. Poderão ser dispensados do pagamento mtegral de quotas, os pais ou encarregados de educação dos alunos subsidiados
pelo SASE.
ARTIGO 19°
A Associação obriga-se:
d) Pela assinatma do presidente e de um de dois dos restantes
membros da direcção, a designar em acta;

i ) Pela assinatura dos dois membros da direcção, designados em
acta, em caso de impedimento prolongado do presidente;
c) Nas operações financeiras é obrigatória a assinatura do tesoureiro.
ARTIGO 20."
1 — A dissolução da Associação só sc tornará efectiva sc decidida em assembleia geral, com o voto favorável de, pelo menos, três
quartos de todos os associados.
2 — Em caso de dissolução da Associação e salvo deliberação
em contiário da assembleia geral, os bens daquela reverterão a favor da Escola.
ARTIGO 21."
A Associação deverá aderir à Federação Concelhia e Regional e
ainda à Confederação Nacional do Associativismo de Pais e Encarregados de Educação.

4) Acompanhar o modo de funcionamento da Escola, em todas
as suas vertentes, analisando, denunciando e procurando reparar
situações imustas e lesivas dos superiores interesses dos alunos,
envidando todos os esforços e dando colaboração legítima paia a
respectiva somção;
/
5) Mobiiizanas famílias, procurando incentivar/de um modo efectivo a sua colaès^ração no processo educativo do aluno.
ARTIGO 5.°

C A P I T U L / ) II
Associados

Os casos omissos nos presentes estatutos, serão resolvidos pelas
normas relativas ao direito de associação e pela lei geral.
Está conforme o original.
13 de Maio de 2002. — (Assinatura ilegível.)
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DOS ALUNOS DA ESCOLA EB 1 N." 1 DE ERMESINDE
E JARDIM DE INFÂNCIA DO CARVALHAL
Estatutos

CAPÍTULO I
Constihiição, naturraá, sede e fins
1.'

A Associação de Pais e^cairegados de Educação dos Almios
da Fscoia RH I n," ! d t EiW-sindc c Jardim dc Inliiiicia do
Carvalhal, adiaute d^íígnada pâtvAssociação, é constituida pelos
pais c cncíirrcgadp/dc educação ute alunos da Escola c que dela
qucinun iiizur nmc c Lcm duniçao iiiSk^crmiiuidii. icm a suiisudc
na F.scoia, i;ffic-sc pelos prcscnics çsiWiiios, pelas decisões da
assembiei^^roral e, nos casos omissos, pelívestipulado na lei geral.
ARTIGO 2."

/

Para a concretização das tarefas referidas n<y artigo anterior, compete à Associação, alèni do mais:
/
1) Promover reuniões de pais e encarregados de educação sempre que necessário;
\
2) Promover outras realizações de intei^sse educacional, cultural, recreativo e desportivo\dando especi^ atenção às iniciativas de
defesa do meio ambiente.

ARTIGO 22.°

ARI
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ART

»6.°

Poderão ser associados da Associação, por direito próprio, os pais
e encarregados de educação/ dos almios da Escola EB 1 n.° 1 de
Ermesmde e Jardim de Inf&icia do Coalhai, que nela se inscrevam.
/
§ 1.° Quando o pai, a i n ã e ou encarregado de educação se houverem inscrito como sócios, podem fazer-se representar em conjunto, mas apenas um deles terá direito a voto, independentemente do
número de fiUios ou Áe educandos que frequentem a Escola.
/

ARTIGO 7.°

São direitos dqá associados:
1) Participar eín assembleias gerais, eleger'^ ser eleito para os
vários órgãos á/í Associação;
2) RecoiTer/l Associação para a resolução deXquaisquer problemas relacionados com a Escola e com os seus filnps ou educandos,
que se enquadrem no âmbito destes estatutos;
3) Apresentar aos órgãos sociais, sugestões o i \s que
entenduii/coutiibiiii'paia i l
i '
^'3';
4) Pa/licipiil uni lodiis is Í L H I _ _ - l i Assoeiíiç!i(
."i) Ser iriioiTiiado sob'c i s .
" ^•^=ociaça\
6yRcqiicrcr a rciiniíii! d I is- "
_ • i rios icmiijs\dn ti.'-'2 dn
artico 13." dos estatutos.

{.'.ijiisljliiijtii dcvurus dos i si L

