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çáo sem fins lucrativos, com sede no concelho de Oeiras, na Escola
Preparatória dc Miraflores, reger-se-á pelos presentes es12rutos e du-
rará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.O

A Associaçâo rcm por objcctivo congÍegaÍ, coordcnar, dinamizar,
dcfender ê representaÍ os pais e encarregados de educaçâo dos alu-
nos da Escola Preparatória de Miraflorcs, assegurando a cfectiva-
çâo do direito e do cumprimento do dever que lhcs assiste dc oricn-
tarem e paíiciparcm activamente na educaçâo intcgral dos scus fúhos
e ou educandos.

.q.RTIGO 3.o

Sâo mcmbroe efectivos:
a) Os pais c cncarregados de cducaçâo dos alunos da Escola Prc-

paratória de Miraflores gue nela voluntariamente sc inscrevam;
à) Os mcmbros bencméritos, personalidades indiüduais de reco-

nbecida idoneidade e merecimento pcla sua aouaçâo cm prol da causa
das associaçõcs de pais, como tal admíidos pela assemblcia gcral'

ARTIGO 4."
Sâo órgãos sociais:
o) A assembleia geral;
à) O conselho executtvo;
c) O conselho fiscal;
d) O conselho consultivo.

ARTICO 5.'

A assembleia geral é constituída por todos os membros cfectivos
c a respectiva mesa é consÚtuída por um presidente, um vice-
-presidente e um secretário, cleitos na assembleia geral.

ARTIGO 6.O

Ao conselho executivo incumbe gerir a Associaçào e e constituido
pelo presidcnte, secretário, tesoureiro e dois vogais, eleitos cm as-

sembleia geral' 
ARTIG' 7."

O conselho flrscal é constituído por um presidente. um vice-
-prcsidcnte e um secrctário, eleitos pela assembleia geral.

ARTIGO 8.O

O conselho consultivo é constituído pelos membros beneméritos'

ARTIGO 9."

I - A AssociaÉo obriga-se financciramentc por, pelo menos, duas

,"rin"trrt"t de enire as dõ presidente, secretário c tesoureiro do con-
sclho executivo.

2 - O mandato dos membros dos órgâos sociais cleiros cm as-

sembleia gcral é de um ano.

ÀRTIGO 10."

Nos casos omissos dos presentes estarutos observar-se'á o.disposro
na lei geral e no regulamento intcrno, aprovado em íxisemDlela 8e'
ral, o iual regularÀ também o proccsso eleitoral'

Está conforme o origínal.

Secretaria-Geral do Ministério da Educação, 14 de Janeiro dc
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. ARTIOo t9."
\ A. P, _. C+S S. M. I. 
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ARTICO 20.O
i direcçâo reunjrá ordinari
<traordinariam"n,a ,"*rr,"*tnte' 

pelo menos' duasvezes por mês
, ,"rúiãi_ ô..rofl.iiã..,.,. 

que o seu presidenre ou a maiória dos

ARTIGO 2I.'
. direcçâo deliberará ou"1d-9 estiver presenre a maioria dos seusnbros, sendo as delibenci
nr. ,átã'J.-q-u"-li;;;;."tott tomadas por maioria' rendo o pre-

SECÇÀo III
0o consetho fiscal

ARTIGC 22."
conselho fiscal será consrituído por um presidenre e dois vogais.

ARTICO 23.O

Jmp .Ào conselho fiscal:

,f 
' .- 'er sobre o relarório e conlas anuais apresentados pela

_]1111ralmenre, ou.sempre que o enrenda convenienre. verifi-r,s conras, sua legalidade . conformiàiàe;;;;;.

capÍrulo lv
. Das receites

ARTIGO 24.'
c receiras da-A. p. E. C+S S. M. I.:as quotilaÇôes dos associados;
y.;fr"rt",llr, subvençÕes ou doações que evenrualmsnre lhe se_

t'ffi:T 
provenientes de acrividades e iniciativas da A. p. E.

CAPÍTULO V
Disposições gerais

ÀRTIGO 25.'
membros da mesa da assemàleia geral,_ da direcçào e do con-nsc rercerào as suas funçoes gratuitamente.

\!- 
CAPÍTULO VI
Da dissoluçâo

ARTICO 26.O
.. P. E. C+S S. M. I. só será di.solvida por decisâo d.os seus
':"rt' o'3[t"t[. f 

ssem beia geral, realiááJ n J, .ãlãiço", ao,

ARTIGO 27.O
caso de dissoluçào, os bens d1 Aa p.E. C+S S. M. I- rever-nregralmente a favor da E,u ã, qu.'üg;r;-.r? j;.1::'flt-rt.o.:.?i" Marnede de In-

conforme o original.

':i:frr;Í do Ministério da Educação, l4 de Janeiro de
9-7-107't
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ARTICO I,"

Cópia da escritura lavrada de fl. 52 a fl. 53

:rses n.o 50 do Cartório Notarial de Vcscrituras

No dia 15 de Abrü de arial de Vimioso, pe-

to_.il!1? de Pais dos Alunos da Escola preparatória de Mi_, adlanre designada por ,\ssocraçao. constirui uma institui-


