
 

 

 

 

ESTATUTOS 
APAL – ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE 

ALCANENA 

 

  



CAPITULO I 

DA ASSOCIAÇÃO 

 

ARTIGO 1.º 
DENOMINAÇÃO 

 
Os presentes estatutos regulam a APAL – Associação de Pais de Alcanena (Associação de 
Pais e Encarregados de Educação dos Alunos das Escolas de Alcanena), adiante designada 
por APAL. 
 

ARTIGO 2.º 
OBJECTO 

 
À APAL compete assegurar a efectivação dos direitos e deveres que assistem aos pais e 
encarregados de educação em tudo quanto respeita à educação e ensino dos seus filhos e 
educandos, de acordo com a legislação em vigor, contribuindo para o desenvolvimento e 
fortalecimento de relações solidárias entre toda a comunidade educativa. 

 
ARTIGO 3.º 

SEDE E DURAÇÃO 
 
1- A APAL pode ter sede em qualquer local desde que situado nos limites territoriais do 
concelho de Alcanena. 
2- A APAL é constituída por tempo indeterminado e só poderá ser dissolvida por decisão da 
Assembleia Geral, convocada para o efeito, nos termos dos presentes estatutos. 
 

ARTIGO 4.º 
NATUREZA 

 
1. A APAL que se regerá pelos presentes Estatutos e Regulamento Interno, aprovados em 
Assembleia-Geral, é uma associação de direito privado, interesse público, educativo, formativo, 
cultural e científico, sem fins lucrativos e independente de qualquer ideologia política ou 
religiosa, que respeita as diversas correntes de opinião e os padrões de direito natural 
reconhecidos pela Declaração Universal dos Direitos do Homem e procura assegurar que a 
educação e ensino dos filhos ou educandos dos associados se processem segundo os 
princípios da Declaração dos Direitos da Criança. 
 
2. A APAL poderá filiar-se, federar-se e cooperar com associações congéneres, a nível de 
agrupamento, local, regional, nacional e internacional, desde que daí não resulte, nem possa 
vir a resultar perda da sua independência, princípios e finalidades. 
 
3. A APAL poderá colaborar e cooperar com associações de carácter educativo, formativo, 
cultural, científico ou desportivo, desde que daí advenham vantagens colectivas para os filhos 
ou educandos dos associados. 
 

ARTIGO 5.º 
FINS 

 
A APAL tem como finalidade: 
a) Dinamizar e consciencializar os associados em ordem à vivência e defesa dos valores 
fundamentais da família e dos deveres do educador, de modo a assegurar o bom desempenho 
da acção educativa das Escolas; 
b) Fomentar a colaboração efectiva entre os pais e encarregados de educação e a restante 
comunidade educativa, nomeadamente através da participação nos órgãos de gestão escolar; 
c) Apoiar e desenvolver iniciativas de carácter educativo, cultural ou social, compatível com a 
natureza e objectivos da associação de iniciativa própria ou sempre que para tal seja solicitada 



a sua colaboração, quer pelas Escolas quer por Associações congéneres ou outras entidades 
interessadas no sucesso educativo; 
d) Informar os pais e encarregados de educação, associados ou não, quanto ao funcionamento 
das escolas e da política educativa. 
 
 
 
 

CAPITULO II 
DOS ASSOCIADOS 

 
ARTIGO 6.º 

ASSOCIADOS 
 
1- Podem ser associados da APAL: 
a) Todos os pais e encarregados de educação dos alunos matriculados nas escolas e que, 
voluntariamente, se inscrevam na APAL, considerando-se associados efectivos. 
b) Qualquer pessoa ou entidade que, em Assembleia-Geral, por proposta da Direcção ou de 
10% dos associados presentes, seja aprovado como tal, considerando-se associado honorário. 
 
2- Perdem a qualidade de associado efectivo aqueles que: 
a) Comuniquem por escrito a sua demissão à Direcção; 
b) Os filhos ou educandos deixem de estar matriculados nas escolas; 
d) Infringirem o que se encontra estabelecido nos presentes Estatutos e Regulamentos; 
e) Faltando ao cumprimento de outros deveres, sejam demitidos em Assembleia-Geral, sob 
proposta devidamente fundamentada pela Direcção. 
 
3- O associado honorário não pode eleger nem ser eleito. 
 

ARTIGO 7.º 
DIREITOS 

 
1- São direitos dos associados efectivos: 
a) Participar nas Assembleias-Gerais; 
b) Eleger e ser eleito para os Órgãos Sociais previstos nos Estatutos; 
c) Utilizar a APAL para a resolução de quaisquer problemas relacionados com as escolas e 
com os seus filhos ou educandos que caibam no âmbito destes Estatutos e Regulamentos; 
d) Requerer a convocação da Assembleia-Geral, nos termos definidos nestes Estatutos e no 
Regulamento Interno. 
e) Participar em todas as iniciativas promovidas pela Associação. 
 
2- São direitos dos associados honorários: 
a) Participar nas reuniões da Assembleia-Geral, podendo intervir na apresentação de 
propostas próprias; 
b) Serem informados das posições e actividades da Associação. 
 
 

ARTIGO 8.º 
DEVERES DOS ASSOCIADOS 

 
São deveres dos associados: 
a) Colaborar nas actividades da APAL, contribuindo para a realização dos seus objectivos; 
b) Exercer com zelo e diligência os cargos para que forem eleitos e ou nomeados pela 
Direcção; 
c) Cumprir e fazer cumprir as disposições estatutárias e os regulamentos internos assim como 
todas as deliberações da Assembleia-Geral validamente expressas; 
d) Pagar a quota anual, de acordo com o prazo e montante estabelecido em Assembleia-Geral; 
 
 
 



CAPITULO III 
 

DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 
 

SECÇÃO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
ARTIGO 9.º 

ESTRUTURA 
 
São órgãos sociais da APAL: 
a) A Assembleia-Geral; 
b) A Direcção; 
c) O Conselho Fiscal. 
 

ARTIGO 10.º 
EXERCÍCIO DE CARGOS 

 
O exercício de cargos nos órgãos sociais da associação não é remunerado. 
 

ARTIGO 11.º 
MANDATO 

 
1- O mandato dos órgãos da APAL dura pelo período de um ano; 
 
2- Os membros dos órgãos sociais são eleitos em Assembleia-Geral a realizar para o efeito, 
nos termos dos presentes Estatutos e Regulamento Interno. 
 
 

SECÇÃO II 

DA ASSEMBLEIA-GERAL 
 

ARTIGO 12.º 
COMPOSIÇÃO 

 
A Assembleia é constituída por todos os Associados no pleno uso dos seus direitos e será 
dirigida pela Mesa da Assembleia. 
 

ARTIGO 13.º 
COMPETÊNCIAS 

 
São competências da Assembleia-Geral: 
a) Ratificar as deliberações da Direcção; 
b) Eleger os membros dos órgãos da Associação, observando-se o disposto no art. 18º. 
c) Aprovar o Orçamento e Plano de actividades para o ano seguinte bem como o Relatório de 
Actividades e Contas do ano transacto; 
d) Alterar os Estatutos; 
e) Destituir os órgãos da APAL; 
f) Deliberar sobre a extinção da APAL; 
 

ARTIGO 14.º 
CONVOCATÓRIA 

 
A convocatória da Assembleia-Geral é da competência do Presidente da Mesa, por sua 
iniciativa, ou a pedido da Direcção, do Conselho Fiscal ou a requerimento dos Associados nos 
termos destes Estatutos e do Regulamento interno. 
  



 
ARTIGO 15º 

FUNCIONAMENTO 
 
1- A Assembleia-Geral reúne em sessões ordinárias e extraordinárias mediante convocatória 
com, pelo menos, oito dias de antecedência, com indicação da data, hora e local em que terá 
lugar a reunião e a respectiva ordem de trabalhos. 
 
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; 
 
3- Cada associado só tem direito a um voto, qualquer que seja o número de filhos ou 
educandos. 
 
4- Salvo o disposto nos pontos seguintes, as deliberações da Assembleia-Geral, serão 
tomadas por maioria de votos dos associados presentes. 
 
5- As deliberações sobre alteração dos Estatutos exigem o voto favorável de 3/4 do número de 
votos dos associados presentes. 
 
6- As deliberações sobre a dissolução da APAL requerem o voto favorável de 3/4 do número 
de votos de todos os Associados. 
 

ARTIGO 16.º 
COMPOSIÇÃO DA MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL 

 
A mesa da Assembleia-Geral é constituída por dois elementos, eleitos pela Assembleia-Geral. 
 

ARTIGO 17.º 
COMPETÊNCIAS DA MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL 

 
Compete à Mesa da Assembleia-Geral convocar e presidir às reuniões da Assembleia-Geral. 
 
 

SECÇÃO III 

DA DIRECÇÃO 
 

ARTIGO 18.º 
COMPOSIÇÃO 

 
A Direcção é composta por seis membros eleitos pela Assembleia-Geral de entre os seus 
membros e por, opcionalmente, até mais três associados honorários eventualmente ligados a 
associações congéneres. 
 

ARTIGO 19.º 
COMPETÊNCIAS 

 
Compete à Direcção praticar os actos de gestão para atingir os objectivos da Associação. 
  



 
ARTIGO 20º 

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- A APAL obriga-se no movimento de documentos de tesouraria com duas assinaturas, sendo 
uma, obrigatoriamente, a do Tesoureiro e a outra de qualquer dos membros da Direcção. 
 

ARTIGO 21.º 
COMPETÊNCIAS DOS MEMBROS DA DIRECÇÃO 

 
1- Compete ao Presidente da Direcção: 
a) Representar a Direcção; 
b) Gerir a APAL juntamente com os restantes elementos; 
 
2- 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 

DO CONSELHO FISCAL 
 

ARTIGO 22.º 
COMPOSIÇÃO 

 
O Conselho Fiscal é composto por dois elementos, eleitos pela Assembleia-Geral, de entre os 
seus membros. 
 

ARTIGO 23.º 
COMPETÊNCIAS 

 
Compete ao Conselho Fiscal fiscalizar a actividade da APAL. 
 

ARTIGO 24.º 
FUNCIONAMENTO 

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

 
 
 

CAPITULO IV 
DO PATRIMÓNIO 

 
ARTIGO 25.º 

BENS PATRIMONIAIS E RECEITAS 
 
Constituem património da APAL quaisquer bens móveis e imóveis que venham a ser adquiridos 
por qualquer dos títulos legalmente previstos e as receitas próprias da APAL provenientes de 
quotização dos associados, subsídios e contributos financeiros públicos ou privados ou outras 
receitas provenientes do exercício de actividades compatíveis com a natureza da APAL. 

 
 
 



CAPITULO V 
DO PROCESSO ELEITORAL 

 
ARTIGO 26.º 
MARCAÇÃO 

 
Os membros dos órgãos sociais são eleitos anualmente por sufrágio directo e secreto. 
 

ARTIGO 27.º 
CADERNOS ELEITORAIS 

 
Para efeitos eleitorais são considerados membros no pleno gozo dos seus direitos, todos os 
que cumpram as condições expressas no artigo 6.º, Capítulo II destes Estatutos. 
 

ARTIGO 28.º 
APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 

 
As candidaturas podem ser apresentadas por associados que cumpram as condições 
expressas no artigo 6.º, Capítulo II destes Estatutos, em número não inferior a dez membros 
efectivos e deverão dar entrada na sede da APAL até 7 dias antes do acto eleitoral. 
 

ARTIGO 29.º 
ACTO DE POSSE 

 
Os eleitos serão empossados em sessão pública de Acto de Posse. 

 
 
 

CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
ARTIGO 30.º 

DISSOLUÇÃO 
 
Em caso de dissolução da APAL, a Assembleia-Geral determinará o destino a dar aos seus 
bens e designará os seus liquidatários. 
 

ARTIGO 31.º 
OMISSÕES 

 
1. Os Regulamentos Internos e eventuais protocolos ou contratos serão apreciados e 
aprovados pela Assembleia-Geral, sob proposta da Direcção. 
 
2. As eventuais omissões, dúvidas e recursos serão objecto de deliberação pela Assembleia-
Geral, aplicando-se subsidiariamente o Código Civil. 

 
 

Alcanena, 7 de Dezembro de 2010 


