
 
 
 
 

Regulamento Interno 

 
APAL – Associação de Pais de Alcanena 

  



CAPITULO I 
 
 

SECÇÃO I 
DA ASSEMBLEIA-GERAL 

 
ARTIGO 1.º 

COMPETÊNCIAS 
 
São competências da Assembleia-Geral: 
1. Eleger os membros dos órgãos da Associação, observando-se o disposto no art. 19.º dos 
Estatutos. 
 
2. Aprovar o Orçamento e Plano de actividades para o ano seguinte bem como, Relatório de 
actividades e contas do ano transacto; 
 
3. Pronunciar-se sobre quaisquer consultas que lhe sejam solicitadas pela Direcção; 
 
4. Indicar a necessidade de criar, extinguir ou remodelar serviços e pronunciar-se sobre a 
regularidade e eficácia dos existentes; 
 
5. Deliberar sobre questões de interesse colectivo dos associados, por sua iniciativa ou sob 
proposta de qualquer associado ou da Direcção; 
 
6. Estabelecer o valor da quota de associado, segundo a proposta apresentada pela Direcção; 
 
7. Aprovar a admissão de sócios honorários; 
 
8. Alterar os estatutos; 
 
9. Destituir os órgãos da Associação; 
 
10. Deliberar sobre a extinção da Associação; 
 
11. Ratificar as deliberações da Direcção que: 
a) Interfiram com a alienação de bens próprios da Associação; 
b) Digam respeito a empréstimos não previstos no orçamento; 
c) Impliquem a realização de despesas cujo valor provável exceda o limite previsto no 
orçamento. 
 

ARTIGO 2.º 
CONVOCATÓRIA 

 
1- É da competência do Presidente da Mesa convocar a Assembleia-Geral, por sua iniciativa, 
ou a requerimento da Direcção, do Conselho Fiscal ou dos associados nos termos dos 
Estatutos e do Regulamento Interno, com pelo menos oito dias de antecedência e com a 
indicação da data, hora e local. 
 
2- A forma de convocação dos associados para a Assembleia-Geral será por aviso afixado na 
escola ou opcionalmente, por aviso na página Web oficial da associação ou ainda por correio 
electrónico. 
 
3- Requerida a convocação da Assembleia-Geral em sessão extraordinária, deve a mesma ser 
convocada no prazo máximo de cinco dias, após a recepção do requerimento e ter lugar nos 15 
dias seguintes ao mesmo facto. 
 

ARTIGO 3º 
FUNCIONAMENTO 

 
1- A Assembleia-Geral reúne: 



a) Ordinariamente, duas vezes por ano, sendo a primeira, 30 dias após o início do ano lectivo, 
para aprovação do Relatório e Contas do ano lectivo transacto e eleger os órgãos sociais e a 
segunda até 15 dias após a tomada de posse da Direcção para discussão e aprovação do 
Orçamento e do Plano de Actividades para ano seguinte; 
b) Extraordinariamente, reúne sempre que seja convocada a requerimento da Direcção, do 
Conselho Fiscal ou de pelo menos 15% da totalidade dos associados no pleno uso dos seus 
direitos. 
 
2- A Assembleia considera-se legalmente constituída se estiverem presentes, pelo menos, 
metade dos associados; não existindo quórum a Assembleia reunirá trinta minutos depois com 
o número de associados presentes. 
 
 

SECÇÃO II 
MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL 

 
ARTIGO 4.º 

COMPOSIÇÃO DA MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL 
 
1- A mesa da Assembleia-Geral é constituída pelo Presidente e um Secretário. 

 
2- Faltando definitivamente um dos seus membros, deve o novo membro ser cooptado nos 
suplentes da lista e na sua falta em qualquer um dos restantes elementos da Assembleia. 
 

ARTIGO 5.º 
COMPETÊNCIAS DA MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL 

 
1- Compete ao Presidente da mesa da Assembleia-Geral: 
a) Convocar a Assembleia-Geral e dirigir os respectivos trabalhos; 
b) Presidir e fiscalizar o processo eleitoral e manter actualizados os cadernos eleitorais; 
c) Desempatar em caso de empate, utilizando para o efeito o voto de qualidade; 
d) Dar posse ao novo Presidente da mesa da Assembleia Geral; 
e) Providenciar no sentido de, no prazo de oito dias após a Assembleia-Geral, ser publicada na 
página Web oficial da associação ou em local apropriado para o efeito, cópia da acta da 
respectiva sessão, devidamente assinada. 
 
2- Cabe ao Secretário, auxiliar o Presidente e substituí-lo nos seus impedimentos. 
 
 

SECÇÃO III 
DIRECÇÃO 

 
ARTIGO 6.º 

COMPOSIÇÃO 
 
1- A Direcção é composta por pelo menos seis membros assim distribuídos: 
a) Um Presidente; 
b) Um Vice-Presidente preferencialmente representando o pré-escolar; 
c) Um Vice-Presidente preferencialmente representando o primeiro ciclo do ensino básico; 
d) Um Vice-Presidente preferencialmente representando o segundo ciclo do ensino básico; 
e) Um Vice-Presidente preferencialmente representando o terceiro ciclo do ensino básico; 
d) Um Vice-Presidente preferencialmente representando o ensino secundário; 
e) Opcionalmente pode integrar até três membros honorários. 
Um dos Vice-Presidentes deverá assumir o papel de Tesoureiro e outro o papel de Secretário. 
 
2- Faltando definitivamente um dos seus membros proceder-se-á à sua substituição por 
cooptação, na lista de suplentes, devendo esta ser submetida a ratificação na primeira 
Assembleia-Geral seguinte. 
 
 



 
ARTIGO 7.º 

COMPETÊNCIAS 
 
1- Compete à Direcção promover acções, no espírito do objecto da Associação, 
nomeadamente: 
a) Elaborar o Plano de actividades e Orçamento de modo a dar cumprimento ao estipulado na 
alínea a) n.º 1 do artigo 15º dos Estatutos. No caso do Orçamento proposto não ser aprovado 
pela Assembleia, a Direcção deverá remeter nova proposta no prazo de 30 dias, contados a 
partir da data da não aprovação do anterior; 
b) Apresentar o Relatório de actividades e contas ao órgão competente de modo a dar 
cumprimento ao estipulado na alínea a) n.º 1 do artigo 15º dos Estatutos; 
c) Celebrar protocolos e/ou contratos-programa de cooperação com qualquer organismo ou 
entidade, observando o disposto nas leis em vigor. 
d) Aplicar as sanções aos associados, por incumprimento, do disposto nos Estatutos, nos 
Regulamentos e nas deliberações da Assembleia-Geral validamente expressas. 
e) Praticar todos os actos de gestão previstos no Orçamento, de forma a dar bom cumprimento 
ao mesmo. 
 
2- A Direcção deverá submeter a ratificação da Assembleia-Geral todas as deliberações que 
versem sobre matérias do n.º 11 do art. 1º deste Regulamento. 
 

ARTIGO 8º 
FUNCIONAMENTO 

 
1- A Direcção reunirá, ordinariamente, uma vez por mês, e, extraordinariamente, sempre que o 
seu Presidente ou a maioria dos seus membros o solicite. 
 
2- Poderão participar nas reuniões da direcção, qualquer dos membros eleitos e quando 
convidados, também os representantes do Conselho Executivo do Agrupamento, qualquer 
outro professor ou qualquer pessoa que para tal tenha sido, justificadamente, convidado. 
 
3- A Associação obriga-se: 
a) No movimento de documentos de Tesouraria com duas assinaturas, sendo uma a do 
Tesoureiro e a outra de qualquer membro da Direcção. 
b) Para o restante expediente, com uma assinatura, de qualquer um dos elementos da 
Direcção. 
 

ARTIGO 9.º 
COMPETÊNCIAS DOS MEMBROS DA DIRECÇÃO 

 
1- Compete ao Presidente da Direcção: 
a) Representar a Direcção; 
b) Convocar os membros da Direcção para as reuniões e presidir às mesmas; 
c) Dirigir e coordenar os trabalhos, executando e fazendo executar as deliberações da 
Direcção; 
d) Gerir financeiramente a associação juntamente com os restantes elementos; 
e) Assinar as actas das reuniões da Direcção; 
f) Proceder à gestão do pessoal ao serviço da Associação; 
g) Propor a indicação de outros membros da associação para representação da Associação em 
diferentes organismos e estruturas pedagógicas ou administrativas, nas quais tenha assento. 
 
2- Compete especialmente aos Vice-Presidentes estabelecer a ligação entre a Direcção e o 
respectivo ciclo de estudos. 
 
3- Os membros da Direcção são solidariamente responsáveis pelas decisões tomadas no 
exercício das suas funções e competências, quando em acta não se tenham a elas oposto. 
 
  



SECÇÃO IV 
COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL 

 
ARTIGO 10.º 

COMPOSIÇÃO 
 
1- O Conselho Fiscal é composto por um Presidente e um Secretário. 
 
2- Faltando definitivamente um dos seus membros, deve o novo membro ser cooptado nos 
suplentes da lista e na sua falta em qualquer um dos restantes elementos da Assembleia. 
 

ARTIGO 11º 
COMPETÊNCIAS 

 
Compete ao Conselho Fiscal: 
a) Dar parecer sobre o Relatório e contas anuais; 
b) Fiscalizar a escrituração, livros e documentos da Associação; 
c) Emitir parecer sobre qualquer assunto, mediante pedido da Assembleia-Geral ou da 
Direcção da Associação; 
d) Requerer a convocação da Assembleia-Geral, nos termos estatutários; 
e) Solicitar a qualquer órgão da Associação as informações que entenda necessárias; 
f) Cumprir as demais disposições impostas por lei no âmbito das suas funções. 
 

ARTIGO 12.º 
FUNCIONAMENTO 

 
O Conselho Fiscal reúne sempre que necessário e pelo menos uma vez por ano, sendo 
convocado pelo seu Presidente. 

 
 
 

CAPITULO II 
DO PROCESSO ELEITORAL 

 
ARTIGO 13.º 
MARCAÇÃO 

 
1- Os membros dos órgãos sociais são eleitos anualmente por sufrágio directo e secreto. 
 
2- As eleições efectuar-se-ão até 30 dias após o início do ano lectivo, na reunião ordinária 
anual da Assembleia-Geral, que será convocada com a antecedência mínima de 15 dias e 
funcionará durante a Assembleia como Assembleia Eleitoral. 
 
3- Da respectiva convocatória constarão: 
a) O dia, o local, a hora e a ordem de trabalhos; 
b) A data limite para a entrega das listas. 
 

ARTIGO 14.º 
CADERNOS ELEITORAIS 

 
1- Para efeitos eleitorais são considerados membros no pleno gozo dos seus direitos, todos os 
que cumpram as condições expressas no Capitulo II, artigos 6.º e 7.º dos Estatutos. 
 
2- Qualquer membro efectivo poderá reclamar, por escrito, da inclusão ou omissão de qualquer 
associado, devendo as reclamações dar entrada na sede da Associação até 7 dias antes da 
data designada para a Assembleia Eleitoral. 
 
3- As reclamações serão apreciadas pela mesa da Assembleia-Geral até ao final do 2.º dia útil 
seguinte ao termo do prazo fixado no número anterior, com conhecimento da decisão ao 
associado reclamante, não havendo recurso desta decisão. 



 

 
ARTIGO 15.º 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 
 
1- As listas candidatas deverão dar entrada na Associação até 7 dias antes do acto eleitoral. 
 
2- As candidaturas podem ser apresentadas por associados que cumpram as condições 
expressas no capítulo II, artigo 6.º dos Estatutos, em número não inferior a 10 membros 
efectivos. 
 
3- Das listas deverá constar os candidatos a Presidente da Direcção, Presidente da Mesa da 
Assembleia-Geral e Presidente do Conselho Fiscal. 
 
4- Na apresentação das candidaturas, os proponentes deverão indicar qual de entre eles será 
o mandatário da lista e exercerá as funções de Vogal verificador, fazendo, como observador, 
parte da Comissão Eleitoral. 
 

ARTIGO 16.º 
VOTAÇÃO 

 
1- A votação efectuar-se-á por escrutínio secreto, tendo como horário o indicado no inicio do 
acto eleitoral, apenas podendo votar os membros efectivos em pleno gozo dos seus direitos à 
data da eleição. 
 
2- Haverá uma única mesa de voto presidida pela Comissão Eleitoral, que será composta pelos 
elementos da mesa da Assembleia-Geral, mais os mandatários das listas, sendo estes 
estritamente observadores. 
 
3- Encerrada a urna, proceder-se-á de imediato ao escrutínio, sendo considerada vencedora a 
lista que obtiver mais votos. 
 

ARTIGO 17.º 
ACTO DE POSSE 

 
Os eleitos serão empossados em sessão pública de Acto de Posse que deverá decorrer de 
seguida à proclamação da lista vencedora sendo que: 
a) O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral cessante dará posse ao Presidente da Mesa da 
Assembleia-Geral eleito, ou na sua ausência ao Presidente da Direcção, que neste caso 
executará o previsto na alínea seguinte; 
b) O novo Presidente da mesa da Assembleia-Geral dará posse aos restantes membros 
eleitos. 

 
 
 

CAPÍTULO III 
DA GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 
ARTIGO 18º 
RECEITAS 

 
Constituem receitas da Associação: 
a) As quotas pagas pelos associados; 
b) O produto de quaisquer outras contribuições de cada associado; 
c) Os rendimentos de bens próprios e o produto da sua alienação ou da constituição de direitos 
sobre eles; 
d) Os subsídios ou comparticipações de outras entidades. 
 



Alcanena, 7 de Dezembro de 2010 


