
Estatutos da Associação de Pais e Encarregados de Educação da  

Escola Secundária Domingos Rebelo 
 

Artigo l.º - Natureza, Duração e Sede 

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária Domingos Rebelo 

(APEEESDR), congrega e representa, Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária 

Domingos Rebelo (ESDR). Tem a duração ilimitada e sede na ESDR. 

 

Artigo 2.º - Objecto 

A Associação tem por finalidade coadjuvar os Pais e Encarregados de Educação na sua missão 

de educadores, colaborar com o corpo docente, pessoal administrativo e de apoio da Escola por 

forma a proporcionar aos alunos um melhor desenvolvimento da sua formação e bem assim 

exercer as competências que por lei lhe sejam atribuídas. 

 

Artigo 3.º - Membros 

Podem ser membros Pais e Encarregados de Educação dos alunos matriculados na ESDR.  

 

Artigo 4.º - Órgãos Sociais 

Os Órgãos Sociais são: 

 

a 

composição da mesa da assembleia geral terá um presidente e dois secretários (primeiro e 

segundo); a competência e forma de funcionamento da mesma são prescritas nas disposições 

legais aplicáveis, nomeadamente no Código Civil; 

 

A Direcção: é composto por três associados, um dos quais será o Presidente e compete-lhe a 

gerência social, administrativa, financeira e disciplinar. 

 

 três associados um dos quais será o presidente e compete-

lhe fiscalizar os actos administrativos e financeiros da Direcção e verificar as suas contas e 

relatórios; e reunirá com a periodicidade que entenda conveniente. 

 

Artigo 5.º - Regime Financeiro 

A Associação não tem fins lucrativos, tem gestão própria, autonomia administrativa e financeira 

e rege-se pelos presentes estatutos e regulamento interno e pela lei geral. 

 

Artigo 6.° - Disposições Gerais 

Esta Associação pode filiar-se em organizações regionais, nacionais e supra nacionais cujo 

carácter e âmbito possam contribuir para a defesa dos direitos dos Pais quanto à educação dos 

seus educandos. A Associação exercerá as suas actividades entre um de setembro e trinta e um 

de agosto sem subordinação a qualquer ideologia política ou doutrina religiosa, procurando 

assegurar que a educação dos filhos ou educandos dos associados se processe de acordo com a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem e da Declaração dos Direitos da Criança.  

 

Artigo 7.º - Dissolução 

Para dissolução da Associação são necessários os votos favoráveis de três quartos dos sócios 

efectivos no pleno gozo dos seus direitos. 

 

Artigo 8.º - Casos Omissos 

No que estes estatutos estejam omissos, rege o regulamento geral interno, cuja aprovação e 

alterações são da competência da Assembleia Geral e pela lei geral.  



Artigo 9.º - Transitório 

No ano de criação da APEEESDR, a Assembleia geral realizada para a aprovação dos presentes 

estatutos que decorrerá, excepcionalmente, no mês de Dezembro, irá se proceder à votação para 

eleger os corpos sociais que irão gerir a mesma após adquirir personalidade jurídica através da 

sua homologação pela direcção regional competente em matéria de educação.  

  

 

Assembleia-Geral realizada na Escola Secundária de Domingos Rebelo, no dia onze de 

Dezembro do ano dois mil e treze. 

 

 


