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ESTATUTOS DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO  

DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CAROLINA MICHAËLIS (APAECM) 

 

CAPÍTULO I 

Denominação, Sede, natureza e afins 

 

Artigo 1.º 

A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Carolina Michaëlis, a 

seguir designada por APAECM, é uma instituição sem fins lucrativos, com duração indeterminada, 

com sede na Escola Carolina Michaëlis, sita à Rua Infanta D. Maria, concelho do Porto, que se regerá 

pelos presentes Estatutos, pelo Regulamento Interno da APAECM e, nos casos omissos, pela lei geral. 

 

Artigo 2.º 

Este agrupamento é constituído pela Escola Básica e Secundária Carolina Michaëlis, Escola Básica 

Irene Lisboa, Escola Básica do Bom Pastor, Escola Básica da Constituição, incluindo nestas ultimas 

duas, os respectivos jardins-de-infância. 

 

Artigo 3.º 

Nas Escolas do Agrupamento os Núcleos eleitos irão constituir os órgãos sociais da APAECM. 

 

Artigo 4.º 

A APAECM tem como objecto fazer inteira ligação entre os pais e encarregados de educação e o 

Agrupamento, na mútua missão de educar e promover a adequada ocupação dos tempos livres dos 

seus filhos e educandos, numa perspectiva de promoção dos valores da cidadania e do associativismo. 

 

Artigo 5.º 

A APAECM exercerá a sua actividade dentro de um espírito de total independência e não 

subordinação a quaisquer ideologias políticas ou outras, procurando assegurar que a educação dos seus 

filhos e educandos se processe segundo as normas adequadas ao livre desenvolvimento da sua 

personalidade. 

 

Artigo 6.º 

Compete á APAECM no estrito cumprimento do seu objecto social: 

a) Fazer-se representar nos órgãos directivos do Agrupamento pelo Presidente da Direcção Geral, 

ou pessoa que legalmente o represente ou por pessoa devidamente eleita para o efeito; 
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b) Tomar iniciativa e/ou colaborar nas iniciativas da Direcção do Agrupamento e de outros órgãos 

nele existentes, com vista á realização de actividades circum-escolares de natureza desportiva, 

cultural e social; 

c) Prevenir situações injustas ou lesivas dos alunos, analisando-as e propondo a solução mais 

adequada; 

d) Promover a resolução dos possíveis diferendos entre professores, pessoal administrativo e 

pessoal auxiliar, com alunos, pais e encarregados de educação com o objectivo de colaborar na 

prossecução de soluções adequadas, salvaguardando sempre os direitos e deveres que a uns e 

outros assistem no processo educativo;  

e) Promover reuniões de pais e encarregados de educação e professores, com vista ao 

esclarecimento dos problemas de educação e, em conjunto, procurar a melhor solução para cada 

um; 

f) Promover a satisfação das necessidades escolares, recorrendo, sempre que necessário, às 

entidades oficiais ou privadas, para reforço da sua acção; 

g) Promover reuniões da APAECM com a Direcção do Agrupamento, sempre que as necessidades 

e as circunstâncias o requeiram. 

 

CAPÍTULO II 

Dos Associados 

 

Artigo 7.º 

Os associados dividem-se em associados efectivos e associados extraordinários. 

a) São associados efectivos os pais e encarregados de educação de alunos, efectivamente 

matriculados no ano corrente, que voluntariamente se inscrevam e paguem as cotas. 

b) São associados extraordinários todos os pais e encarregados de educação do Agrupamento que 

podem manifestar interesse em se associar. 

 

Artigo 8.º 

Pode ser atribuído pela Direção Geral da APAECM o título de associado honorário a pessoas que 

hajam prestado serviços á APAECM e/ou dela tenham feito parte, ou reconhecidamente aos alunos, ao 

ensino ou á cultura. 

 

Artigo 9.º 

São direitos dos associados extraordinários: 

a) Participar nas Assembleias Gerais quando convocados, com direito a voto; 

b) Utilizar os serviços da APAECM de acordo com o respectivo Regulamento Interno, ou segundo 

as instruções e autorizações expressas pela Direcção Geral da mesma;  
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c) Apresentar á Direcção Geral da APAECM todas as propostas e sugestões que julguem 

oportunas para a resolução dos problemas do Agrupamento e dos seus alunos, bem como alertar 

a mesma Direcção para todos os fatos novos que não sejam ainda do conhecimento geral e 

careçam de rápidas medidas para a sua resolução; 

d) Propor á Direcção Geral da APAECM iniciativas que entendam contribuir para os fins daquela. 

 

Artigo 10.º 

São direitos dos associados efectivos: 

a) Participar nas Assembleias Gerais e outras reuniões para as quais tenham sido convocados pelos 

órgãos sociais; 

b) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais; 

c) Utilizar os serviços da APAECM de acordo com o respectivo Regulamento Interno, ou segundo 

as instruções e autorizações expressas pela Direcção Geral da APAECM; 

d) Apresentar á Direcção Geral da APAECM todas as propostas e sugestões que julguem 

oportunas para a resolução dos problemas do Agrupamento e dos seus alunos, bem como alertar 

a mesma Direcção para todos os fatos novos que não sejam ainda do conhecimento geral e 

careçam de rápidas medidas para a sua resolução; 

e) Propor á Direcção Geral da APAECM iniciativas que entendam contribuir para os fins daquela; 

f) Participar em grupos de trabalho para actuação em casos específicos; 

g) Receber os comunicados e quaisquer publicações que venham a ser emitidas pela APAECM; 

h) Requerer a convocação das Assembleias Gerais extraordinárias; 

i) Recorrer, em Assembleia Geral, das decisões da Direcção Geral da APAECM que lhes digam 

respeito, podendo requisitar, para o efeito e para esse momento, as atas das reuniões daquele 

órgão referentes a este assunto; 

j) Assistir a todos os actos públicos promovidos pela APAECM. 

 

Artigo 11.º 

São deveres dos associados efectivos: 

a) Cooperar em todas as actividades da APAECM, contribuindo sempre, na medida das suas 

possibilidades, para a realização dos objectivos que a mesma se propõe atingir; 

b) Cumprir e fazer cumprir os Estatutos e Regulamento Interno bem como todas as deliberações da 

Assembleia Geral e bem assim quaisquer regulamentos que por esta sejam aprovados; 

c) Comparecer às reuniões para que foram convocados; 

d) Aceitar os cargos ou funções para que foram eleitos, desempenhando-os com todo o zelo e 

diligência; 

e) Acatar todas as decisões tomadas em Assembleia Geral, bem como as resoluções da Direcção 

Geral da APAECM;  
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f) Contribuir para o desenvolvimento da APAECM e realização dos seus fins; 

g) Pagar a quotização que foi fixada em Assembleia Geral, ficando ao critério dos associados 

inscreverem-se com quotas superiores, embora com os mesmos direitos. 

 

Artigo 12.º 

Perdem a qualidade de associados: 

a) Os que, por escrito, comuniquem a sua demissão;      

b) Os que não renovam a inscrição no início de cada ano lectivo; 

c) Os que deixem de pagar quotas; 

d) Os que, de modo grave e ostensivo faltarem ao cumprimento dos deveres consagrados nos 

Estatutos e no Regulamento Interno;   

e) Os que deixarem de ter filhos ou educandos no Agrupamento. 

 

CAPÍTULO III 

Dos Órgãos Sociais 

 

Artigo 13.º 

São órgãos sociais da APAECM: 

a) A Assembleia Geral; 

b) A Direcção Geral; 

c) O Conselho Fiscal. 

 

Artigo 14.º 

A Assembleia Geral: 

a) A Assembleia Geral é constituída por todos os associados no pleno gozo dos seus direitos 

sociais e constitui o órgão soberano da APAECM; 

b) A mesa da Assembleia Geral será constituída por um Presidente e três secretários, eleitos por 

um ano lectivo; 

 

Artigo 15.º 

São atribuições da Assembleia Geral: 

a) Eleger e destituir os membros dos órgãos sociais; 

b) Discutir e aprovar o Relatório de Contas anuais, depois de sujeito ao parecer do Conselho 

Fiscal; 

c) Fixar as quotas a pagar pelos associados, bem como a respectiva periodicidade de pagamento; 

d) Discutir e aprovar o Plano Anual de Actividades, apresentado pelas Direcções; 
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e) Discutir e rectificar quaisquer resoluções que, fora do âmbito daquele Plano, a Direcção Geral 

tenha tomado e seja julgado necessário reapreciar; 

f) Apreciar a actividade da Direcção Geral, das Direcções de Núcleo e do Conselho Fiscal; 

g) Apreciar, discutir e votar os Estatutos e as propostas de alteração dos mesmos; 

h) Aprovar e modificar o Regulamento Interno; 

i) Deliberar sobre a pena de exclusão de associados;  

j) Autorizar a integração ou a saída da APAECM de Federações e Confederações e de outros 

organismos congéneres; 

k) Decidir da dissolução da APAECM. 

 

Artigo 16.º 

A Assembleia Geral reunirá ordinariamente três vezes por ano: uma no início de cada ano lectivo, para 

dar cumprimento ao disposto na alínea b) do artigo anterior ou quando houver cessação de mandato, e 

as restantes a meio do 2º e 3º períodos escolares, para resolução de assuntos de índole geral. 

 

Artigo 17.º 

A Assembleia Geral reunirá extraordinariamente a pedido do Presidente da Mesa da Assembleia 

Geral, da Direcção Geral e ou do Conselho Fiscal ou por pedido subscrito por um número de vinte por 

cento dos associados no pleno gozo dos seus direitos. 

 

Artigo 18.º 

A Assembleia Geral será convocada com, pelo menos, oito (8) dias de antecedência, com aviso 

público afixado no átrio de cada uma das Escolas, no qual serão indicados o dia, a hora e o local de 

reunião, bem como a respectiva ordem de trabalhos.  

Artigo19.º 

A Assembleia Geral extraordinária será convocada pelo meio do artigo anterior, mas com a 

antecedência mínima de 48 horas. 

 

Artigo 20.º 

1. Cada associado tem direito a um voto, qualquer que seja o número de alunos, seus filhos ou 

educandos, e desde que se encontre presente ou legalmente representado, com excepção das 

assembleias gerais eleitorais realizadas em cada uma das escolas do agrupamento nos termos do 

regulamento interno. 

 

Artigo 21.º 

Das convocações das Assembleias Gerais, ordinárias e extraordinárias, será antecipadamente 

informada a Direcção do Agrupamento em conformidade com a lei.  
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Artigo 22.º 

1. As Assembleias Gerais consideram-se validamente constituídas estando presentes mais de metade 

dos seus associados. 

2. Se á hora designada não se verificar a presença daquele número, a Assembleia iniciará os seus 

trabalhos meia hora depois com qualquer número de associados. 

Parágrafo único. Exclui-se desta regra o caso das Assembleias Gerais convocadas a pedido dos 

associados, as quais só se considerarão válidas se estiverem presentes, pelo menos, 75% dos seus 

peticionários. 

 

Artigo 23.º 

A Assembleia Geral poderá optar, por sua decisão, o sistema de votação para cada caso, sendo no 

entanto obrigatório o voto secreto e directo para: 

a) Dissolução da Assembleia; 

b) Alteração dos Estatutos; 

c) Eleição e destituição dos órgãos sociais ou de qualquer dos seus membros; 

d) Federação com outras organizações congéneres. 

 

Artigo 24.º 

1. As deliberações sobre a dissolução da APAECM requerem o voto favorável de 75% do número de 

todos associados efectivos, reunidos em Assembleia Geral expressamente convocada para o efeito. 

2. As deliberações sobre a alteração dos estatutos requerem o voto favorável de 75% dos associados 

efectivos presentes em Assembleia Geral expressamente convocada para o efeito. 

 

Artigo 25.º 

São competências da mesa da Assembleia Geral convocar as Assembleias Gerais, dirigi-las, elaborar 

as respectivas atas e empossar os membros dos órgãos sociais no prazo de oito (8) dias após a 

Assembleia Geral eleitoral. 

 

Artigo 26.º 

A APAECM será dirigida e orientada por uma Direcção Geral composta por um mínimo de três e 

máximo de cinco membros. Sendo que com três membros deve existir Presidente, Tesoureiro e 

Secretário, com cinco membros deve existir Presidente, Tesoureiro, Secretário e Vogais. 

Em qualquer dos casos serão eleitos por um ano lectivo. 

 
Artigo 27.º 

A Direcção Geral reunirá pelo menos uma vez por mês e extraordinariamente sempre que os seus 

responsáveis ou a maioria dos seus membros o julguem necessário.  
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Artigo 28.º 

As deliberações da Direcção Geral deverão ser tomadas com a presença de, pelo menos, dois no caso 

de ser composto por três membros ou de três no caso de ser composto por cinco membros e sempre 

por maioria de votos. Em caso de empate, o Presidente tem voto de qualidade. 

 

Artigo 29.º 

Á Direcção Geral compete designadamente: 

a) Cumprir e fazer cumprir por parte dos associados os Estatutos e o Regulamento Interno, bem 

como todas as deliberações da Assembleia Geral; 

b) Integrar os órgãos de gestão, pedagógicos e outros existentes ou a criar, no âmbito do 

Agrupamento; 

c) Participar nos organismos onde a APAECM se encontre filiada, assim como promover 

contactos de intercâmbio com outras associações congéneres; 

d) Promover reuniões com os responsáveis de cada Núcleo e /ou com os pais e encarregados de 

educação dos alunos, associados, bem como encontros com a Direcção do Agrupamento, 

professores, directores de turma, alunos e pessoal auxiliar e administrativo, no sentido de 

auscultar e encontrar soluções para todos os problemas que se deparem a nível do Agrupamento; 

e) Admitir associados e promover a sua exclusão; 

f) Tomar conhecimento da gestão das receitas dos Núcleos; 

g) Realizar as despesas que se mostrem necessárias; 

h) Propor á Assembleia Geral o quantitativo das quotizações dos associados; 

i) Promover a constituição de comissões de apoio com funções específicas; 

j) Assinar com o Tesoureiro os documentos de receita e despesa. 

 

Artigo 30.º 

O Conselho Fiscal será constituído por um Presidente, um Secretário e três Vogais, eleitos por um ano 

letivo. 

 

Artigo 31.º 

São atribuições do Conselho Fiscal: 

a) Fiscalizar a escrituração e exigir que as contas estejam sempre em ordem e de modo a traduzir a 

situação financeira da APAECM; 

b) Verificar a legalidade e conformidade estatutárias das despesas efectuadas; 

c) Dar parecer sobre o Relatório de Contas; 

d) Dar parecer sobre qualquer assunto, a pedido da Assembleia Geral, da Direcção Geral ou das 

restantes Direcções. 
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Artigo 32.º 

As reuniões do Conselho Fiscal efectuar-se-ão ordinariamente, uma vez por trimestre e, 

extraordinariamente, sempre que os seus membros o julguem necessário. 

 

CAPÍTULO IV 

Dos Núcleos 

 

Artigo 33.º 

São criados Núcleos em cada uma das Escolas que compõem o Agrupamento. 

 

Artigo 34.º 

Os membros dos Núcleos elegem os órgãos da APAECM, nomeadamente a Assembleia Geral, A 

Direcção Geral e o Conselho Fiscal. 

 

Artigo 35.º 

Cada um dos Núcleos terá, pelo menos, um representante em cada um dos órgãos sociais da 

APAECM, sendo que na Direcção Geral devem estar representados todos os Presidentes de Núcleo. 

 

Artigo 36.º 

Cada Núcleo é composto também por uma Direcção, de pelo menos três membros, sendo um deles o 

responsável desse Núcleo, designado por Presidente do Núcleo e os restantes um Secretário e um 

Tesoureiro. 

 

Artigo 37.º 

Os membros do núcleo  elegerão entre si os cargos de Presidente, Secretário e Tesoureiro, 

comunicando posteriormente a sua decisão ao Presidente da Assembleia Geral. 

 

Artigo 38.º 

Havendo mais que três elementos deverão existir um Vice – Presidente e Vogais. 

 
Artigo 39.º 

Cada um dos Núcleos funcionará de um modo independente, com autonomia financeira, mas no 

respeito pelo decidido nos órgãos sociais e de acordo com os Estatutos e o Regulamento Interno da 

APAECM. 
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Artigo 40.º 

As Direcções dos Núcleos reunirão pelo menos uma vez por mês e extraordinariamente sempre que os 

seus responsáveis ou a maioria dos seus membros o julguem necessário. 

Artigo 41.º 

As deliberações das Direcções dos Núcleos deverão ser tomadas com a presença de, pelo menos, três 

dos seus membros e sempre por maioria de votos. Em caso de empate, o Presidente tem voto de 

qualidade. 

 

Artigo 42.º 

À Direcção de cada Núcleo compete designadamente: 

a) Promover reuniões com os pais e encarregados de educação dos alunos da respectiva Escola, 

bem como encontros com os coordenadores, professores, directores de turma, alunos, pessoal 

auxiliar e administrativo, no sentido de auscultar e encontrar soluções para todos os problemas 

que se deparem a nível da Escola; 

b) Cumprir e fazer cumprir por parte dos associados os Estatutos e o Regulamento Interno, bem 

como todas as deliberações da Assembleia Geral e da Direcção Geral. 

c) Promover a constituição de comissões de apoio com funções específicas; 

d) Assinar com o Tesoureiro os documentos de receita e despesa. 

 

CAPÍTULO V 

O Regime Financeiro 

 

Artigo 43.º 

As receitas da APAECM compreendem: 

a) As quotizações dos Associados; 

b) Os donativos, doações que, eventualmente, lhe sejam atribuídas por entidades oficiais, públicas 

ou privadas, desde que não afectem a sua independência ou autonomia; 

c) Outras receitas provenientes de iniciativas que, no âmbito das suas funções, a APAECM possa 

promover. 

CAPÍTULO VI 

Disposições Gerais 

 

Artigo 44.º 

1. Todos os cargos sociais serão exercidos gratuitamente. 

2. Os membros dos órgãos sociais que, voluntaria ou forçadamente, percam a sua qualidade de 

associados cessam automaticamente os respectivos mandatos, sem prejuízo da prestação de contas a 

que estiverem obrigados.  
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Artigo 45.º 

A APAECM, por proposta da Direcção Geral ou de outro órgão social, devidamente sancionada em 

Assembleia Geral, poderá federar-se com quaisquer outras associações congéneres, sem perda da sua 

independência de princípios e objectivos. 

 

Artigo 46.º 

Os presentes Estatutos poderão ser alterados em Assembleia Geral especialmente convocada para o 

efeito e com um voto favorável de, pelo menos 75% dos associados efectivos presentes. 

 

Artigo 47.º 

A APAECM poderá ser dissolvida por deliberação da Assembleia Geral nos termos do ponto 1 do 

artigo 24º destes estatutos, ou por decisão emanada das autoridades competentes. 

 

Artigo 48.º 

Em caso de dissolução da APAECM, a Assembleia Geral decidirá o destino a dar aos seus bens. 

 


