
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
SUPERVISÃO DE ENSINO 

 
 

ORIENTAÇÃO 008/SSE/06 
 
 

Assunto : Regularização da fundação e constituição da AAE 
 

1 - REGULARIZAÇÃO 
 

1.1. – Providenciar convocação da Assembléia Geral para aprovação do 
novo Estatuto da A.A.E. e eleição dos membros dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal. 

 
Observação: registrar em livro próprio a ata da reunião, constando em sua 
íntegra o Estatuto. 

 
1.2. – Providenciar reunião do Conselho Deliberativo que deverá eleger 

a Diretoria Executiva. 
 
Observação: registrar a ata da reunião em livro próprio, qualificando os 
membros (RG, CIC, endereço). 
 
1.3. – Providenciar registro da A.A.E. como pessoa jurídica de direito 

privado junto ao Cartório de Registro de Imóveis e Anexos, situado 
na Av. Andrômeda, 433 – Jardim Satélite, anexando ao 
requerimento original as cópias autenticadas do Estatuto e das Atas 
da Assembléia Geral e da Reunião do Conselho Deliberativo que 
elegeu a Diretoria Executiva (observar requisitos no modelo de 
requerimento anexo). 

 
1.4. – Realizado registro do item 1.3 e na posse dos documentos (tirar 

xerox), providenciar a alteração dos dados cadastrais do C.N.P.J. 
junto à Delegacia da Receita Federal, na Avenida Nove de Julho n.º 
322. 

 
1.5. – Providenciar confecção de carimbo padronizado do C.N.P.J. 

 
1.6. – Providenciar junto à Municipalidade (Paço Municipal) a inscrição 

da entidade jurídica e respectivo alvará de funcionamento. 
 
 



• Documentos necessários: 
- Estatuto; 
- Ata de Constituição da A.A.E.e eleição da Diretoria Executiva; 
- C.N.P.J; 
- Autorização expedida pelo Diretor da Escola de uso das dependências 

da Unidade Escolar pela A.A.E. 
(qualquer dúvida contatar o Setor de Fiscalização da PMSJC). 
 

Observação: Qualquer alteração na composição dos membros da A.A.E., 
depois de aprovada e registrada em ata, deverá ser objeto dos registros 1.3 
e 1.4. 
 

2 - DAS OBRIGAÇÕES PERIÓDICAS DA A.A.E. 
 

2.1. – Fiscais: 
a) Apresentação anual da declaração de Isenção de Imposto de 

Renda. 
Observação: No presente ano, solicitar informações no telefone 
3946-3207 (Receita Federal), quanto à data final de entrega da 
declaração. 

 
Atenção: A não entrega na data estipulada pela Receita Federal, 
acarretará multa à Associação (entidade). 
 
2.2. – Trabalhistas: 

a) Apresentação anual da RAIS (Relação Anual de Informações 
Sociais). 

 
Observação: A declaração da RAIS da Associação que não possui 
empregados é Negativa e poderá ser apresentada via: Internet 
(http://www.serpro.gov.br), disquete, fita magnética ou formulário oficial 
impresso (2 vias), adquirido em papelaria juntamente com o formulário 
protocolo (1 via). 
 

           b) Contratação de seguro contra acidentes pessoais, obrigatório da 
A.A.E. ao estagiário, conforme Lei n.º 6494/77 e Decreto n.º 87.497/82. 
 

2.3. – Sociais (decorrentes do Estatuto da A.A.E.): 
a) Balancetes: 

a.1. – trimestrais – entregar na Secretaria Municipal de 
Educação –conforme orientações. 
 
a.2. – anual – entregar na Secretaria Municipal de Educação até 
o décimo dia mês de fevereiro do ano subsequente. 

 



 
3. - As A.A.E.M.E.F. deverão estar atentas às instruções e prazos quanto ao 

recebimento, aplicação e prestação de contas dos recursos transferidos 
pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) – dúvidas 
contatar Nivaldo/Setor de Compras – SME. 

 
   

Atenção: Todas as despesas pagas com verbas da A.A.E. deverão ser 
documentadas (notas fiscais, recibos, etc.), constando nos documentos a 
identificação da Associação e respectivo.C.N.P.J.   

 
4 - OBSERVAÇÕES GERAIS 
 

 
Segue modelo do Estatuto da A.A.E. que permite a cada Associação adequá-lo 
às suas necessidades. 
 
Exemplo: Artigo 15 – Os NEIs poderão adequá-lo às suas potencialidades, 
mantendo a proporção de representatividade de seus membros. 
 
Caso haja mudança do Modelo de Estatuto apresentado, deverá o presidente do 
Conselho Deliberativo (Diretor da Escola) submetê-la à apreciação da Secretaria 
Municipal de Educação, antes dos registros obrigatórios. 
 
Após todos os registros, o presidente do Conselho Deliberativo deverá enviar à 
Secretaria Municipal de Educação, cópia dos seguintes documentos 

- Estatuto; 
- Atas (constituição da entidade e alterações); 
- C.N.P.J; 
- Termos de Compromisso de Estágio; 
- Inscrição municipal. 

 
 
5 -  MODELOS 
 
 5.1. – Ata da constituição da A.A.E.; 
 5.2. – Convocação; 
 5.3. – Requerimento solicitando registro de pessoa jurídica. 
          5.4. – Estatuto da AAE 
 

 
 
 
 
 
 



 
Modelo de Ata 

 
 
          Fundação /Constituição  da A.A.E., aprovação do Estatuto, eleição e 
posse dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e da Diretoria Executiva 
 
 
Aos........................dias, do mês de ....................................... do ano de ................ 
às ............. horas, no recinto da Escola Municipal ..............................................., 
sita na Rua..................................................., São José dos Campos, São Paulo, 
após prévia convocação, foi realizada a Assembléia Geral, composta por pais de 
alunos, membros da comunidade, professores e especialistas da U.E. e alunos 
maiores de 18 anos, sob a presidência do Diretor da Escola, convocada para os 
fins de: fundação /constituição da A.A.E.,   aprovação do seu Estatuto e eleição 
e posse dos membros que comporão os Conselhos Deliberativo e Fiscal e a 
Diretoria Executiva , da instituição. Colocando em discussão a proposta de 
constituição ou fundação da associação, foi por unanimidade dos presentes, 
conforme lista anexa, aprovada. Em seguida passou-se à leitura integral e 
aprovação do Estatuto da A.A.E., que foi por unanimidade aprovado, nos 
seguintes termos: 
Estatuto ................................................................................................................... 
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
Após, abriu-se  a inscrição dos interessados em participarem da eleição como 
membros do Conselhos Deliberativo e Fiscal e da Diretoria Executiva. foram 
procedidas a eleição e  a apuração, ficando assim constituídos: 
 
Conselho Deliberativo: 
Presidente Nato: __________________________________________________ 
R.G. n.º _______________________C.P.F.(M.F.)________________________ 
Endereço:_________________________________________Estado civil:______________ 
Diretor da EM......__________________________________________________ 
 
Pais de alunos:  
1. ______________________________________________________________ 
R.G. n.º _______________________C.P.F.(M.F.)________________________ 
Endereço: _________________________________________Estado civil:_____________ 
 
 
2. ______________________________________ 
3. ______________________________________ 
 
 
 



 
Professores:  
1._____________________________________________________________ 
R.G. n.º _______________________C.P.F.(M.F.)_______________________ 
Endereço:_________________________________________Estado civil:_____________ 
 
 
Alunos maiores de 18 anos (se houver): 
1. _____________________________________________________________ 
R.G. n.º _______________________C.P.F.(M.F.)________________________ 
Endereço:_________________________________________Estado civil:______________ 
2. ______________________________________________________________ 
 
Sócio admitido: 
1. ______________________________________________________________ 
R.G. n.º _______________________C.P.F.(M.F.)________________________ 
Endereço:_________________________________________Estado civil:______________ 
 
 
Conselho Fiscal : 
 
Pais de Alunos: 
1.____________________________________________________________ 
R.G. n.º _______________________C.P.F.(M.F.)________________________ 
Endereço: _________________________________________Estado civil: _____________ 
2.____________________________________________________________ 
3.___________________________________________________________... 
 
 
Servidor (ou professor): 
1.______________________________________________________________
R.G. n.º _______________________C.P.F.(M.F.)________________________ 
Endereço:_________________________________________Estado civil:______________ 
 
 
 
Diretoria Executiva: 
 
Diretor Executivo: _________________________________________________ 
R.G. n.º _______________________C.P.F.(M.F.)________________________ 
Endereço: _________________________________________Estado civil: _____________ 
 
 



Diretor Financeiro _________________________________________________  
R.G. n.º _______________________C.P.F.(M.F.)________________________ 
Endereço: _________________________________________Estado civil: _____________ 
 
Diretor Social, Cultural  e Esportivo: 
R.G. n.º _______________________C.P.F.(M.F.)________________________ 
Endereço: _________________________________________Estado civil: _____________ 
 
 
Secretário: _________________________________________________ 
R.G. n.º _______________________C.P.F.(M.F.)________________________ 
Endereço: _________________________________________Estado civil: ____________ 
 
 
Estando todos os presentes concordes, foi dada posse aos membros eleitos. Nada 
mais tendo a tratar, encerra-se a presente ata, com assinatura dos membros 
abaixo relacionados. São José dos Campos, data supra. 
 
 
 
Presidente do Conselho Deliberativo: 
 
Diretor Executivo: 
 
Diretor Financeiro: 
 
Diretor Social, Cultural  e Esportivo: 
 
Secretário: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CONVOCAÇÃO: ASSEMBLÉIA GERAL 
(MODELO) 

 
 

 
 
 
Data: 
Hora: 
Local: 
 
 
 
  O Diretor da ___________________________________________, 
no uso de suas atribuições legais, CONVOCA professores, funcionários, pais de 
alunos, alunos maiores de 18 anos e demais membros da comunidade para 
participarem de assembléia geral a ocorrer em dia, hora e local acima indicados, 
para tratar da seguinte pauta: 

 
 
• Constituição / fundação da A.A. E. 
• Aprovação do estatuto da A.A.E. 
• Eleição dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Diretoria Executiva da 

A.A.E. 
• Posse dos eleitos. 
 
 
 
São José dos Campos, __________ de __________________ de _______. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA ESCOLA MUNICIPAL 
....................................................................... 
 
 
Capítulo I 
 
 Da Instituição,  Sede, Finalidade e Natureza ,  Duração, Meios e 
Recursos 
 
  Seção I 
 
 Da Instituição e Sede 
 
 Artigo 1º - A Associação Amigos da ............................................., 
Denominada A.A.E. constituída como Associação Civil sem fins 
lucrativos, com sede na .................................................., 
Bairro................................, São José dos Campos, São Paulo, reger-se-
á pelas presentes normas estatutárias. 
 
 Parágrafo Único: À Escola citada no caput deste artigo está(ão) 
vinculado(s)   o(s)......................................................................, 
.........................................................................................., situado(s) 
na(s) .........................................................., (respectivamente). 
 Seção II 
 
  Da Finalidade e Natureza 
 
 Artigo 2º - A finalidade da A.A.E., como instituição auxiliar da 
escola, é colaborar no aprimoramento educacional, na assistência ao 
educando e na integração família-escola-comunidade. 
 
 Parágrafo Único: A A.A.E., entidade com objetivos sociais e 
educativos, não tratará de assuntos relativos à política partidária, nem 
fará discriminação de credo e/ou raça, de conformidade com a 
legislação brasileira vigente. 
 
 Seção III   
 Da Duração 
 



 Artigo 3º - O prazo de duração da entidade é por tempo 
indeterminado. O ano social coincidirá com o ano civil. 
 

Parágrafo Único: Extinta a Associação por vontade de seus 
associados ou por outros motivos previstos em lei, seu patrimônio social  
será destinado à instituição de ensino municipal,  de fins não 
econômicos, por deliberação da Assembléia Geral. 
 
 
 Artigo 4º - Para atingir os fins a que se refere o artigo 2º, a A.A.E. 
desenvolverá as seguintes atividades: 
  
 I - colaborar com a equipe diretora do estabelecimento para 
alcançar os objetivos educacionais colimados pela escola; 
 II - representar as aspirações da Comunidade e dos pais de 
alunos, junto à escola; 
 III - participar da organização das comemorações cívicas, das 
campanhas comunitárias, das promoções de natureza cultural, 
esportiva, assistencial e outras atividades em que se envolva a escola; 
 IV - elaborar normas para a concessão de auxílios diversos a 
alunos carentes de recursos; 
 V - programar atividades culturais e de lazer que envolva a 
participação conjunta dos pais, professores e alunos; 
 VI - colaborar na conservação e manutenção do prédio, dos 
equipamentos e das instalações da escola. 
  
 Seção IV 
  
 Dos Meios e Recursos 
 
 Artigo 5º - Os meios e recursos para atender os objetivos da 
A.A.E., serão obtidos através de: 
 
 I - contribuição dos associados; 
 II - convênios; 
 III - subvenções diversas; 
 IV - doações; 
 V - promoções diversas; 
 VI - sistemas de parcerias. 
 
 Artigo 6º - A contribuição a que se refere o inciso I do artigo 
anterior será sempre facultativa. 
  
 § 1º - No início de cada exercício serão fixadas a forma e a época 
para arrecadação das contribuições dos associados. 



 
 § 2º - As contribuições serão depositadas em agências bancárias, 
em conta vinculada à A.A.E. que só poderá ser movimentada 
conjuntamente pelos Diretores Executivo e Financeiro e  pelo Presidente 
do Conselho Deliberativo. 
 
 Artigo 7º - As aplicações dos recursos financeiros obedecerão a  
critérios fixados pela Assembléia Geral e constarão do Plano Anual de 
Trabalho da A.A.E.. 
 Parágrafo Único - A Assistência ao Educando será sempre o 
setor prioritário da aplicação de recursos, excluindo-se aqueles 
vinculados a convênios. 
 
 
 Capítulo II 
 
 Dos associados, seus Direitos e Deveres. 
  
 Seção I 
 
   Dos Associados 
 
 Artigo 8º - O quadro social da A.A.E., constituído por número 
ilimitado de associados, será composto de: 
 
 I - associados natos; 
 II - associados admitidos; 
 III - associados honorários. 
 
 § 1º - Serão associados natos o Diretor da Escola, Assistente de 
Direção, Orientador Pedagógico, Orientador Educacional, professores e 
demais integrantes das equipes administrativa e de apoio escolar e os 
pais de alunos. 
 
 § 2º - Serão associados admitidos os alunos e ex-alunos maiores 
de 18 anos, os pais de ex-alunos, os ex-professores e demais membros 
da comunidade, desde que concordes e aceitos conforme as normas 
estatutárias. 
 
 § 3º - Serão considerados associados honorários a critério do 
Conselho Deliberativo aqueles que tenham prestado relevantes serviços 
à Educação e à A.A.E. 
 
 
 



 Seção II 
 
 Dos Direitos e Deveres 
 
 Artigo 9º -  Constituem direitos dos associados: 
 
 I - apresentar sugestões e oferecer colaboração aos dirigentes dos 
vários órgãos da A.A.E.; 
 II - receber informações sobre a orientação pedagógica da escola 
e o ensino ministrado aos educandos; 
 III - participar das atividades culturais, sociais, esportivas e cívicas 
organizadas pela associação; 
 IV - votar e ser votado nos termos do presente Estatuto; 
 V - solicitar, quando em Assembléia Geral, esclarecimentos a 
respeito da utilização dos recursos financeiros da A.A.E.; 
 VI - apresentar à Diretoria Executiva pessoas da comunidade para 
ampliação do quadro social; 
 VII - demitir-se quando julgar conveniente, protocolando junto à 
Diretoria Executiva seu pedido de demissão. 
 
 Artigo 10 - Constitui deveres dos associados: 
 
 I - defender, por atos e palavras, o bom nome da Associação e do 
estabelecimento de ensino; 
 II - participar das assembléias e reuniões para as quais forem 
convocados; 
 III - desempenhar, responsavelmente, os cargos e as missões que 
lhes forem confiados; 
 IV - votar e ser votado, nos termos do Estatuto da A.A.E.; 
 V - apresentar sugestões e oferecer colaboração aos membros 
dos Conselhos e Diretoria da A.A.E. 
 
 Artigo 11 - O associado será excluído do quadro social pela 
Diretoria Executiva, cientificado o Conselho Deliberativo, quando infringir 
quaisquer disposições estatutárias. 
 
 § 1º - A eliminação será comunicada por escrito ao associado. 
 
 § 2º - O associado excluído poderá recorrer à Assembléia Geral. 
 
 
 Capítulo III 
 
 Da Administração 
 



 Seção I 
  
 Dos Órgãos Diretores 
 
 Artigo 12 - A Associação será administrada pelos seguintes 
órgãos: 
 
 I - Assembléia Geral 
 II - Conselho Deliberativo 
 III - Diretoria Executiva 
 IV - Conselho Fiscal 
 
 Artigo 13  - A Assembléia Geral será constituída pela totalidade 
dos associados. 
 
 § 1º - A Assembléia será convocada e presidida pelo Presidente 
do Conselho Deliberativo. 
 
 § 2º - A Assembléia realizar-se-á em primeira convocação, com a 
presença de mais da metade dos associados ou, em segunda 
convocação, meia hora depois, com  pelo menos um quinto (1/5)  dos 
associados. 
 
 Artigo 14 - Cabe à Assembléia Geral: 
 
 I - eleger os Conselhos Deliberativo e Fiscal e a Diretoria Executiva; 
 II - destituir membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e da Diretoria 
Executiva; 
 III - propor e aprovar a época e a forma das contribuições dos 
associados, obedecendo ao que dispõe o artigo 6º do presente Estatuto; 
 IV - reunir-se, ordinariamente, pelo menos uma (1) vez cada ano, 
no início do ano letivo; 
 V - reunir-se, extraordinariamente, quando convocada pelo 
Presidente do Conselho Deliberativo ou por 2/3 dos membros do 
Conselho Deliberativo ou por um quinto (1/5) dos associados; 
 VI - aprovar o Estatuto da A.A.E. 
 VII - alterar o Estatuto da A.A.E.; 
 VIII - aprovar o balanço da A.A.E..  

IX -deliberar sobre o patrimônio da A.A.E. em caso de sua 
extinção. 

 
Parágrafo Único: Para as deliberações a que se referem os incisos 

II e VII é necessário voto concorde de, no mínimo, dois terços dos 
associados presentes na assembléia geral, especialmente convocada 
para esse fim,  não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem 



a maioria absoluta dos associados, ou com  menos de um terço nas 
convocações seguintes. 
 
 Artigo 15 - O Conselho Deliberativo será constituído de, no 
mínimo, 11 membros. 
 
 § 1º - O Diretor da Escola será o presidente nato; 
 
 § 2º - Os demais componentes, serão eleitos em Assembléia 
Geral, na seguinte proporção: 
 a) 30% professores; 
 b) 40% pais de alunos; 
 c) 20% alunos maiores de 18 anos; 
 d) 10% associados admitidos. 
 
 § 3º - Não sendo preenchidas as vagas referentes às alíneas “c”  e  
“d” do parágrafo anterior, serão preenchidas, respectivamente, por pais 
de alunos e elementos da escola.   
 
 Artigo 16 - Cabe ao Conselho Deliberativo: 
 
 I - divulgar os nomes dos eleitos aos Conselhos e Diretoria a todos os 
associados; 
 II - aprovar o plano anual de trabalho e o plano de aplicação de 
recursos; 
 III - realizar estudos e emitir pareceres sobre questões omissas do 
Estatuto; 

IV - vistar as contas apresentadas pela Diretoria Executiva; 
 V - reunir-se, ordinariamente, pelo menos uma vez a cada 
bimestre e, extraordinariamente, sempre que convocado, a critério de 
seu Presidente ou a pedido da maioria simples de seus membros: 
 
 Parágrafo Único - As decisões do Conselho Deliberativo, só terão 
validade se aprovadas por maioria absoluta (primeira convocação) ou 
maioria simples (segunda convocação) de seus membros. 
 
 Artigo 17 - Cabe ao Presidente do Conselho Deliberativo: 
 
 I - convocar e presidir as reuniões da Assembléia Geral e do 
Conselho Deliberativo; 
 II - informar os conselheiros sobre as necessidades da escola e 
dos alunos. 
 
 Artigo 18  - O mandato dos conselheiros será de dois(2) anos, 
sendo permitida a  recondução. 



 Parágrafo Único - Perderá o mandato o membro do Conselho 
Deliberativo que faltar a duas reuniões consecutivas sem causa 
justificada. 
 
 Artigo 19 - A Diretoria Executiva será composta de: 
 
 I - Diretor Executivo 
 II - Secretário 
 III - Diretor Financeiro 
 IV - Diretor Social, Cultural e Esportivo. 
 
 Parágrafo Único – Os cargos da Diretoria só poderão ser 
ocupados por associados natos. 
 
 Artigo 20 - Cabe à Diretoria Executiva: 
 
 I - elaborar o Plano Anual de Trabalho, conjuntamente com os 
membros do Conselho Deliberativo; 
 II - colocar em execução o Plano aprovado e mencionado no inciso 
anterior; 
 III - dar à Assembléia Geral conhecimento sobre: 
 a) as diretrizes e normas que norteiam a A.A. E; 
 b) as atividades desenvolvidas pela Associação; 
 c) a programação e aplicação dos recursos do fundo financeiro. 
 
 IV - elaborar normas para concessão de auxílios diversos a alunos 
carentes; 
 V - depositar em conta bancária da Associação, todos os valores 
recebidos; 
 VI - tomar medidas de emergência, não previstas no Estatuto, 
submetendo-as ao referendo do Conselho Deliberativo; 
 VII - reunir-se, ordinariamente, pelo menos uma(1) vez por mês e, 
extraordinariamente a critério de seu Diretor Executivo ou por solicitação 
da maioria simples de seus membros; 
 VIII – apreciar, a qualquer tempo, a indicação de novos 
associados. 
 
 Artigo 21  - Compete ao Diretor Executivo: 
 
 I - representar a A.A.E. ativa e passivamente, judicial e 
extrajudicialmente; 
 II - convocar as reuniões da Diretoria Executiva, presidindo-as; 
 III - fazer cumprir as deliberações da Assembléia Geral e do 
Conselho Deliberativo; 



 IV - movimentar, conjuntamente com o Diretor Financeiro e o 
Presidente do Conselho Deliberativo, os recursos financeiros da Associação; 
 V - submeter os balancetes mensais e anuais ao Conselho 
Deliberativo, após aprovação do Conselho Fiscal; 
 VI - publicar mensalmente os balancetes e anualmente o balanço 
em local próprio. 
 
 Artigo 22  - Compete ao Secretário: 
 
 I - lavrar as atas de reuniões e Assembléias Gerais; 
 II - redigir circulares e relatórios e encarregar-se da 
correspondência social; 
 III - manter atualizado o cadastro dos associados da Associação; 
 IV - assessorar o Diretor Executivo nas matérias de interesse da 
Associação. 
 
 Artigo 23  - Compete ao Diretor Financeiro: 
 
 I - subscrever com o Diretor Executivo e o Presidente do Conselho 
Deliberativo os cheques da conta bancária da Associação; 
 II - efetuar os pagamentos autorizados, sempre acompanhados dos 
documentos comprobatórios da despesa; 
 III - informar os órgãos diretores da Associação sobre a situação 
financeira da instituição; 
 IV - apresentar ao Diretor Executivo prestação mensal de contas, 
os balancetes mensal e anual o balanço, acompanhado de todos os 
documentos comprobatórios de receita e despesa. 
 
 Artigo 24 - O cargo de Diretor Financeiro será sempre ocupado 
por pai de aluno. 
 
 Artigo 25 - Cabe ao Diretor Social, Cultural e Esportivo: 
 
 I - promover a integração escola-comunidade através de atividades 
culturais, esportivas e sociais; 
 II - promover atividades de assistência ao aluno carente. 
 
 Parágrafo Único -  O Diretor   a  que se refere o caput do artigo, 
poderá ser assessorado por membros do Conselho da Escola. 
 
 Artigo 26 - Os Diretores terão ainda como função: 
 
 I - comparecer às reuniões da Diretoria, discutindo e votando; 
 II - estabelecer contato com entidades oficiais ou particulares, 
visando obtenção de meios e recursos para a Associação; 



 III - elaborar contratos e celebrar convênios com a aprovação do 
Conselho Deliberativo.  
 
 Artigo 27 - O mandato de cada Diretor será de dois(2) anos, 
sendo permitida a recondução.   
 
 § 1º - Perderá o mandato o membro da Diretoria que faltar a duas 
reuniões consecutivas  sem causa justificada. 
 
 § 2º - No caso de impedimento  de qualquer membro da Diretoria, 
o Conselho Deliberativo tomará as devidas providências para sua 
substituição. 
 
 Artigo 28  - O Conselho Fiscal, constituído de 03(três) membros, 
sendo 02(dois) pais de alunos e 01(um) representante do quadro 
administrativo ou docente da escola, tem por atribuição: 
 
 I - assessorar a Diretoria na elaboração do Plano Anual de Trabalho na 
parte referente à aplicação de recursos; 
 II - examinar a qualquer tempo, os livros e documentos da Diretoria 
Financeira; 
 III - verificar os balancetes mensais e o balanço anual  
apresentados pela Diretoria, emitindo parecer por escrito no prazo de 
cinco(05) dias. 
 
 Parágrafo Único - O mandato dos Conselheiros será de dois (2) 
anos, permitida a recondução.  
 
 
 Capítulo IV 
 
 Do controle das Atividades 
 
 Artigo 29  - Sempre que as atividades da Associação vierem a 
contrariar as finalidades definidas neste Estatuto ou ferir a legislação 
vigente, mediante solicitação do Presidente do Conselho Deliberativo ou 
dos demais membros da Associação ao Secretário Municipal de 
Educação, será instaurado o processo regular de apuração de fatos, por 
comissão especialmente designada. 
 
 Parágrafo Único – Ao final dos trabalhos, a Comissão 
apresentará relatório ao Secretário Municipal de Educação que, após 
apreciação,  o  encaminhará ao Presidente do Conselho Deliberativo, 
que deverá convocar  a Assembléia Geral para as medidas cabíveis. 
 



 Capítulo V 
 
 Das Disposições Finais 
 
 Artigo 30 - O Presidente do Conselho Deliberativo poderá 
participar das reuniões da Diretoria Executiva, intervindo nos debates, 
prestando orientação ou esclarecimento, ou fazendo registrar em atas 
seus pontos de vista, sem direito a voto. 
 
 Artigo 31 - É vedado aos Conselheiros e Diretores receber 
qualquer tipo de remuneração e estabelecer relações contratuais com a 
Associação. 
 
 Artigo 32 - O preenchimento da vacância de cargos do Conselho 
Deliberativo ou do Conselho Fiscal, processar-se-á por decisão da 
Assembléia Geral, especialmente convocada para este fim. 
 
 Artigo 33 - Será afixadas no quadro de avisos da Associação, os 
planos de atividades, notícias, convites, convocações, balancetes e 
balanço anual. 
 
 Artigo 34 - O edital de convocação da Assembléia Geral, com 
cinco(5) dias de antecedência da reunião, conterá: dia, local,   hora da 1ª 
e 2ª convocações e pauta. 
 
 Parágrafo Único - Além de ser afixado no quadro de avisos será 
obrigatório o envio de convocação aos associados. 
 
 Artigo 35  - No exercício de suas atribuições, a Associação 
manterá respeito as disposições legais de modo a assegurar a 
observância dos princípios fundamentais que norteiam a filosofia e 
política educacional nacional. 
 
 Artigo 36 - Os bens permanentes doados à Associação ou por ela 
adquiridos serão identificados e integrarão seu patrimônio. 
 
 Artigo 37 - Os associados não responderão subsidiariamente 
pelas obrigações assumidas em nome da A.A.E. Municipal.............. 
 
 Artigo 38 - Os casos não previstos neste Estatuto serão 
submetidos à apreciação da Assembléia Geral. 
 
 
   São José dos Campos, 
 


