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ESTATUTOS 

Associação de Pais e Encarregados de Educação 

Escola Secundária José Falcão 

 

Artigo 1º - CONSTITUIÇÃO E PRINCÍPIOS 

Um: A Associação está aberta a todos os pais e encarregados de educação dos alunos da Escola, 

orientando-se pelos princípios democráticos, sem qualquer vinculação partidária a organizações 

políticas, sociais ou religiosas. 

Dois: Os pais e encarregados de educação interessados deverão inscrever-se na Associação e renovar 

anualmente a sua inscrição. 

Artigo 2º - OBJETIVOS 

Um: Representar os interesses gerais dos pais e encarregados de educação no tocante à vida da 

Escola. 

Dois: Interessar as famílias no processo educativo. 

Três: Acompanhar a ação educativa, cultural e social da Escola, contribuindo para o estudo e 

resolução dos respetivos problemas. 

Quatro: Participar e cooperar no estudo e debate das questões gerais do ensino, da educação e 

estabelecer uma melhor organização no sistema de informação dos pais e encarregados de 

educação. 

Cinco: Colaborar com a Escola no processo educativo, designadamente em iniciativas 

complementares de ensino. 

Seis: Incrementar a ação cultural e social em colaboração com o Instituto de Ação Social Escolar, 

também designado pela sigla “IASE”. 

Sete: Promover, na medida do possível, a segurança e o bem-estar físico e moral dos alunos. 

Oito: Colaborar estreitamente com os Órgãos de Gestão e, federar-se, se necessário, em associações 

similares para a realização dos seus objetivos. 

Nove: Promover o estabelecimento e elevação cultural (nomeadamente no aspeto psicopedagógico) 

dos associados culturalmente desfavorecidos. 

Dez: Empenhar-se na defesa dos interesses dos alunos, consciencializando-os dos seus deveres e 

direitos como estudantes. 

Artigo 3º - FUNCIONAMENTO 

Um: Terá a sua sede em Coimbra e funcionará, em princípio, na Escola Secundária José Falcão, em 

instalações a designar pelo Conselho Diretivo, podendo mudar para outro local por decisão da 

Assembleia Geral. 

Dois: Em princípio, a Associação funcionará com horário a determinar. 
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Artigo 4º - CORPOS DIRECTIVOS 

Um: A Mesa de Assembleia Geral, direção e Conselho Fiscal, são eleitos pela Assembleia Geral, nos 

trinta dias após a abertura das aulas. 

Dois: A votação far-se-á por listas, apresentadas por um número mínimo de dez associados, e 

entregues dez dias antes da Assembleia Geral para a eleição, ao Presidente da mesa da Assembleia. 

Três: Consideram-se eleitos os associados da lista que tiver obtido maior número de votos. 

Quatro: O período de exercício corresponde ao ano escolar, iniciando-se imediatamente após a 

eleição e terminando com a eleição dos novos titulares. 

Cinco: Os corpos diretivos têm a seguinte constituição: Mesa da Assembleia Geral, Direção e 

Conselho Fiscal. 

Seis: A Mesa da Assembleia Geral deverá ser formada por um Presidente e dois Secretários. 

Sete: A Direção deverá ser formada por um Presidente, um vice-Presidente, um secretário, um 

Tesoureiro e três vogais. 

Oito: O Conselho Fiscal deverá ser formado por um Presidente e dois Secretários. 

Nove: Funções dos Corpos Diretivos: a) Direção, tem por função coordenar e dirigir todo o trabalho 

da Associação; b) Conselho Fiscal, tem por função fiscalizar as contas da Associação e sobre elas 

emitir parecer; c) Mesa da Assembleia Geral, tem por função zelar pelo cumprimento dos estatutos, 

presidir à Assembleia Geral que deve promover e avisar os associados quinze dias antes da realização 

da assembleia. 

Dez: Todos os associados no uso pleno dos seus direitos, são eleitores e elegíveis. 

Artigo 5º - ASSEMBLEIA GERAL 

Um: A Assembleia Geral é constituída pelos membros da Associação e terá uma mesa forma por um 

Presidente e dois Secretários. 

Dois: A Assembleia Geral reunirá ordinariamente uma vez em cada período escolar e quinze a vinte 

dias antes do fim do ano letivo, para apreciação do relatório de contas da Direção. 

Três: As reuniões extraordinárias da Assembleia Geral terão lugar a requerimento da Direção, do 

Conselho Fiscal ou dos associados por um número igual ou superior a vinte, devendo ser requerida 

ao Presidente da Mesa da Assembleia. 

Quatro: As decisões tomadas em Assembleia Geral são obrigatórias para todos. 

Cinco: Compete à Assembleia Geral: eleger os corpos diretivos, aprovar as alterações estatutárias e 

deliberar quaisquer assuntos relativos aos fins e atividades da Associação submetidos à sua 

apreciação. 

Seis: A convocação da Assembleia Geral será feita por circular remetida com quinze dias de 

antecedência, pelo menos, a todos os associados, onde conste a ordem de trabalhos, a data, a hora e 

local da reunião. 
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Sete: Às reuniões da Assembleia Geral poderão assistir representantes do Conselho Diretivo, Corpo 

docente, discente, pessoal administrativo e auxiliar da Escola, conforme ordem de trabalhos e, se 

para isso forem convocados, podendo usar da palavra para prestar esclarecimentos ou informações, 

mas sem direito a voto. 

Oito: as deliberações da Assembleia Geral são tomadas por maioria absoluta de votos. 

Nove: A representatividade da Assembleia Geral será de um terço dos associados. Se à hora marcada 

não estiver presente aquele número, a reunião realizar-se-á trinta minutos depois e funcionará com 

qualquer número de associados presentes, sendo igualmente deliberativa. 

Dez: A Assembleia Geral é o órgão deliberativo por excelência e a última instância da Associação. 

Artigo 6º - DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS 

Um: São deveres: exercer gratuitamente os cargos para que for eleito; contribuir para a realização 

dos objetivos da Associação e inclusive fazer parte dos de apoio, se a Direção o entender por 

conveniente; contribuir financeiramente para a Associação; pagar a quota anual que venha a ser 

fixada em Assembleia Geral, a proposta da Direção, a satisfazer no ato da sua inscrição ou renovação. 

Dois: São direitos: participar nas reuniões da Assembleia Geral e eleger os restantes órgãos da 

Associação; fazer parte dos corpos diretivos da Associação; participar nas reuniões de trabalhos e em 

todas as iniciativas ou atividades promovidas pela Associação; solicitar informações e 

esclarecimentos à Direção; apresentar à Direção os problemas e sugestões que considerar de 

importância para a defesa dos interesses dos seus filhos e educandos em geral e tomar a iniciativa da 

convocação da Assembleia Geral nos termos no número três do Artigo quinto. 

Artigo 7º - Perde-se a qualidade de associado por exclusão, demissão ou cessação. 

Artigo 8º - As infrações cometidas pelos associados com o disposto nestes estatutos e na lei geral, 

podem ser punidos com censura, suspensão de direitos por tempo determinado ou exclusão. 

Artigo 9º - A aplicação das penas referidas no artigo anterior é da competência da Assembleia Geral 

com prévia audiência, em processo disciplinar, dos associados que hajam infringido estes Estatutos e 

a Lei geral. 

Artigo 10º - As deliberações da Assembleia Geral, da Direção e do Conselho Fiscal constarão das 

respetivas atas, cuja consulta será sempre facultada aos associados que o requeiram. 

Artigo 11º - Os Corpos Diretivos manter-se-ão em exercício até à eleição e posse dos novos Corpos 

Diretivos. 

Artigo 12º - Os estatutos podem ser alterados por deliberação da Assembleia Geral com a presença 

de pelo menos um terço dos associados. 

 

(Constituída por escritura notarial de 14/02/1980 - 3º Cartório Notarial de Coimbra, publicada em Diário da 

República, III série, nº 53 de 05/03/1983) 


