
Associação de Pais e Mestres 

Do 

Colégio Santa Teresa de Jesus 

Fundada em 21 de Julho de 1968 

Capítulo I 

Da Denominação, do prazo de Duração, do objetivo e da Sede da associação. 

Art. 1. A associação de Pais e Mestres do colégio Santa Teresa de Jesus, é uma pessoa jurídica de direito 

privado criada por prazo indeterminado, e utilizará a denominação 

“Associação de Pais e Mestres do Colégio Santa Teresa de Jesus’’. 

Art. 2. O objetivo da associação é tornar mais eficientes as relações entre professores e pais ou 

responsáveis, colaborando com a direção do colégio na busca de seus objetivos, promovendo o 

enriquecimento cultural dos educadores, a melhoria das condições do estabelecimento de ensino e 

das relações com os poderes públicos, em especial, das autoridades educacionais. 

Art.3. A sede da associação será na Avenida Cavalhada N°2250, em Porto Alegre / RS 

 

CAPÍTULO II 

Dos requisitos para a Admissão, Demissão e Exclusão dos Associados. 

Art.4. O requisito para admissão na associação é possuir filho equiparado matriculado no Colégio Santa 

Tereza de Jesus. 

Art.5. Os membros do Corpo Docente e Administrativo do Colégio Santa Teresa de Jesus serão 

considerados associados cooperadores. 

Art.6. Por decisão da Diretoria da associação, sob aprovação de seu Conselho  Administrativo, ou por 

deliberação da Assembléia Geral, poderá ser conferido o título de associado benemérito ás 

 pessoas que tenham prestado relevantes serviços á associação ou que tenham se destacado 

pela causa do ensino. 

Art.7. Será demitido da função, por seu superior imediato, o associado que não desempenha - lá com 

zelo, permitida a interposição de recurso para o Conselho Administrativo da associação. 

Art.8. Será excluído da associação o associado que cometer justa causa, assim entendida como 

qualquer ato atentatório aos bons costumes, assegurando-lhe direito de defesa e de recurso para o 

Conselho Administrativo da associação. 



Art.9. Os associados serão inscritos automaticamente na associação quando do ato matrículas de seus 

filhos ou equiparados no Colégio Santa Teresa de Jesus. 

Parágrafo único: A secretária da associação providenciará o registro dos associados! 

 

CAPÍTULO III 

Dos Direitos e Deveres dos Associados 

Art. 10. São direitos dos associados: 

a) Participar das reuniões e assembléias; 
b) Votar e deliberar nos termos deste estatuto; 
c) Apresentar sugestões, e, convocar assembléias nos termos de estatuto; 

 
Art.11. São deveres dos associados: 
 

a) Atender as convocações para as reuniões e assembléias; 
 

b) Votar e delirar nos termos deste estatuto; 
 

c) Cumprir as incumbências para ás quais forem designados; 
 

d) Estar rigorosamente em dia com suas obrigações financeiras relacionar à associação. 
 

e) Cumprir fielmente as disposições deste estatuto e de outros diplomas da associação; 
 

 

CAPÍTULO IV 

Das Fontes de recursos para a Manutenção da Associação. 

Art.12. A associação será mantida através de doações, eventuais receitas decorrentes de 

eventos que e de uma contribuição anual, na forma a ser regulamentada por seus órgãos 

deliberativos. 

  

Parágrafo único: A critério da diretoria, ou por indicação  do conselho administrativo, as famílias 

hipofinanceiras estão dispensadas de atender  este encargo. 

Art.13. O patrimônio da associação será constituído pelos bens q vier a receber a qualquer 

título, que deverão ser registrados em seus livros.   

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO V 

Do modo de Constituição e de Funcionamento dos Órgãos  Deliberativos da Associação. 

Art.14. São órgãos deliberativos da associação: 

a) A Assembléia Geral; 

b) O Conselho Administrativo; 

c) A Diretoria; 

 

Seção I 

Da Assembléia Geral 

Art.15. A assembléia geral, constituída através da convocação de todos os sócios, e órgão 

soberano da associação e sua forma de funcionamento deverá observar as disposições deste 

estatuto.  

Parágrafo único: Com á assembléia, geral na forma deste estatuto, destituir os membros da 

diretoria, do Conselho Administrativo e alterar  as presentes disposições estatutárias. 

Art.16. A assembléia geral ordinária ou extraordinária e nelas todos os sócios terão direito de 

voto. 

Art. 17. A assembléia Geral ordinária reunir-se-á uma vez ao ano para prestação de contas e 

outras deliberações que fizerem necessárias, e, a cada dois anos, para eleições da Diretoria e 

do Conselho Administrativo. 

 

Parágrafo primeiro: Qualquer associado poderá convocar Assembléia Geral ordinária pra 

apresentação de projetos e alterações estatutárias, desde que apresente pedido expresso e 

subscrito por, no mínimo, 20% (vinte por cento) 

Dos associados, dirigidos à Diretoria da associação, que deverá apresentá-lo ao Conselho 

Administrativo para análise e decisão a respeito. 

 

Parágrafo segundo: Julgado improcedente o pedido, poderá o associado poderá convocar 

Assembléia Geral Ordinária mediante pedido expresso e subscrito por, no mínimo, 51% dos 

associados. 

 

Art.18. A assembléia Geral Extraordinária será convocada pelo Conselho Administrativo ou pela 

Diretoria da associação toda vez que a urgência da deliberação a tomar justifique a sua 

convocação, e será formalizada com antecedência através de edital firmado pela presidência 

da Diretoria indicando a pauta do dia. 

 



Art.19. Qualquer associado poderá convocar Assembléia Geral Extraordinária para exclusão ou 

demissão de associados ou administradores, devendo apresentar pedido expresso e 

fundamentado dirigido á presidência do Conselho Administrativo, que decidirá a respeito. 

 

Parágrafo único: Considerando improcedente requerimento, o associado poderá convocar 

Assembléia Extraordinária mediante de pedido expresso subscrito por, no mínimo, 51% 

(cinqüenta e um por cento) dos associados. 

 

Art.20. O Conselho Administrativo e a Diretoria da associação dispensarão do edital os acasos 

que considerem urgentes. 

 

Art.21. As assembléias terão seu funcionamento regular com quórum mínimo composto de 

mais da metade de seus associados, em primeira convocação, e após trinta minutos, em 

segunda convocação, com qualquer quórum. 

 

Art.22. Verificada a presença do quórum legal de associados, a presidência da Diretoria 

declarará aberta a assembléia o ato, solicitando, ao primeiro secretário, a leitura da pauta do 

dia, e, aos presentes a indicação de um secretário complementar para auxiliar nos trabalhos, 

quando necessário. 

 

Art.23. São deveres do presidente das assembléias: 

 

a) Presidir os trabalhos da assembléias; 

b) Colocar em votação, pela ordem, os assuntos em pautas; 

c) Fazer observar as disposições estatutárias; 

d) Assinar, em conjunto com o Primeiro Secretário, as atas de assembléias e outros 

documentos decorrentes delas; 

e) Suspender, adiar ou cancelar as assembléias sempre que os presentes não se portarem de 

forma democrática; 

f) Encerrar as assembléias;  

Art.24. São deveres do Secretário da Assembléia: 

a) Redigir a ata de assembléia e assiná- La juntamente com presidente; 
 

b) Acumular a presidência da assembléia quando o presidente estiver impossibilitado de presidi-
la; 
 

c) Apurar o resultado das votações em pauta; 
 

d) Assinar todos os documentos produzidos em assembléias; 
 

 



Art.25. As decisões das assembléias serão sempre tomadas por maioria de votos e, uma vez 

aprovadas, obrigam todos os associados. 

 

Parágrafo único: Serão considerados por maioria de votos, as decisões tomadas pela metade 

mais um dos presidentes. 

 

Seção II 

 

Do Conselho Administrativo 

 

Art.26. O conselho Administrativo é o órgão coordenador, consultivo e deliberativo da 

associação é constituído de 10 (dez) membros efetivos, sendo     

5 (cinco) professores  ou  auxiliares e 5 (cinco) pais ou responsáveis, eleitos pela Assembléia 

Geral Ordinária para mandato de 2 (dois) anos. 

 

Art. 27. Exerce a presidência do Conselho Administrativo, com direito a voto desempate, a 

Diretoria do Colégio Santa Teresa de Jesus, ou, na sua ausência, a pessoa por ela indicada. 

 

Art.28. O Conselho Administrativo se reunirá sempre que julgar conveniente e poderá deliberar 

com numero de membros que se fizeram presentes. 

 

Art. 29. É da competência do Conselho Administrativo, nos limites deste estatuto: 

a) Indicar o presidente e o vice- presidente da Diretoria da associação e submetê-los à 

Assembléia Geral Ordinária para aprovação; 

b) Empossar a Diretoria da associação; 

c) Orientar os atos da Diretoria dentro dos princípios do colégio Santa Teresa de Jesus; 

d) Emitir parecer acerca de qualquer sugestões proposta pela Diretoria da associação ; 

e) Verificar e aprovar as contas e relatórios da Diretoria,  submetendo-os às Assembléia 

Geral Ordinária; 

f) Convocar Assembléia Geral Extraordinária para a destituição dos membros da 

diretoria; 

g) Interpretar o presente estatuto nos casos em que ele for omisso; 

 

 

 

 

 

 

Seção III 

 



Art.30. A Diretoria é órgão executivo da associação e é constituída de 1 (um) Presidente, 1 (um) 

vice presidente, 1 (um) Secretário,1 (um)  Segundo Secretário, 1 (um) Primeiro Tesoureiro e 1 

(um) segundo Tesoureiro, eleitos para mandato de 2 (dois) anos. 

Parágrafo primeiro: O Presidente e Vice- presidente serão indicados pelo Conselho de 

Administração e eleitos em Assembléia Geral Ordinária. 

 

Parágrafo segundo: Os demais membros do corpo diretivo serão escolhidos pelo presidente 

eleito para serem empossados  pelo conselhos Administrativo. 

 

Art.31. A Diretoria é investida dos mais amplos poderes de gestão pra concretizar os objetivos 

estatutários e as políticas propostas pelo conselho Administrativo, devendo utilizá-los 

estritamente sempre dos interesses da associação. 

 

Art.32. A Diretoria reunir-se-á mensalmente em caráter ordinários e em caráter extraordinário 

por convocação de seu presidente. 

 

Art.33.È da  competência da presidência da Diretoria, nos limites deste estatuto: 

a) Coordenar os trabalhos da Diretoria; 

b) Aprazar e presidir as reuniões da Diretoria; 

c) Convocar assembléia e presidi-las; 

d) Estabelecer relação entre a Diretoria do colégio Santa Teresa de Jesus e os órgãos 

deliberados da associação; 

e) Indicar o primeiro e segundo secretário e o primeiro segundo tesoureiro para serem 

empossados pelo Conselho Administrativo; 

f) Nomear comissões auxiliares em caráter provisório, outorgando-lhes as respectivas 

credenciais e atribuições; 

g) Assinar a correspondência da associação juntamente com primeiro Secretário; 

h) Apresentar ao Conselho Administrativo, ao término de seu mandato, relatórios de sua 

gestão acompanhamento de balanço geral e patrimonial; 

i) Aprovar as contas do Primeiro Tesoureiro; 

j) Destituir seus subordinados imediatos que não cumprirem com suas funções, ou que 

faltarem às reuniões ordinárias mais de 3 (três) vezes consecutivas; 

k) Representar  a associação ativa, passiva,administrativa ou judicialmente; 

 

 

1) Art.34. È da competição do Vice- Presidente, nos limites deste estatuto: 

 

a) Auxiliar o Presidente em suas atribuições, substituindo-o quando for necessário; 

Art.35.È da competência do primeiro secretário: 

 

a) Executar a função de secretário da assembléia; 



b) Dirigir o expediente da secretaria da associação, mantendo-o em dia; 

c) Lavrar e assinar, juntamente com Presidente da associação, as atas de reuniões da 

Diretoria; 

d) Preparar e assinar, juntamente com presidente, a correspondência da associação da 

associação; 

e) Providenciar o registro dos associados; 

 

Art.36. È da competência do segundo Secretário substituir o Primeiro Secretário e auxiliá-

lo nos trabalhos da secretária. 

 

Art.37. È da competência do Primeiro Tesoureiro, no limites deste estatuto. 

 

a) Arrecadar e administrar as receitas da associação; 

b) Depositar as arrecadações em estabelecimentos bancários; 

c) Efetuar os pagamentos da associação; 

d) Assinar, em conjunto com o presidente da associação, cheques e demais documentos 

da tesouraria; 

e) Manter em dia o livro- caixa, o arquivo de notas e demais comprovantes de despesas da 

tesouraria; 

f) Apresentar á diretoria, em época própria, relatórios de gestão e o de balanço geral e 

patrimonial; 

 

Art.38. È da competência do Segundo Tesoureiro substituir o Primeiro Tesoureiro em 

suas ausências, bem como auxiliá-lo nos trabalhos da tesouraria. 

 

CAPÍTULO VI 

 

Das condições para Alterações das Disposições Estatutárias da Associação. 

 

Art.39. O presente estatuto poderá ser alterado por decisão da assembléia convocada para 

este fim nos termos estatuto. 

Art.40. Nos casos em que o presente estatuto for omisso, caberá privativamente ao 

conselho Administrativo deliberar a respeito. 

 

Art.41. A dissolução da associação somente será possível mediante Assembléia Geral 

Extraordinária convocada especialmente pra este fim, mediante quorum mínimo de mais 

da metade de seus associados e decisão de 2/3 dos presentes. 

 

Parágrafo único: Aprovada a dissolução, a assembléia designará uma comissão para 

executar as províncias necessárias ao encerramento sãs atividades. 

 



CAPÍTULOVII 

 

Da Forma de gestão e Aprovação das Contas 

 

Art.42. A gestão da associação será executada por sua Diretoria, que desde já fica investida 

dos mais amplos poderes de gestão para alcançar os objetivos do presente estatuto, 

devendo agir sempre no interesse da associação. 

  

Art.43. A diretoria submeterá seu relatório de atividades e seu balanço á aprovação do 

Conselho Administrativo, que os apresentará à Assembléia Geral Ordinária. 

 

Art.44. Os associados não respondem subsidiariamente pelos atos da Diretoria. 

 

 

CAPÍTULO VII 

Das Disposições Finais  

Art.45. Nas atividades da associação não serão permitidas discussões de caráter político. 

Art.46. De acordo com a resolução da Assembléia Geral Extraordinária de 23 de outubro de 

2001, fica aprovado o presente estatuto, entrando em vigência imediata, revogando-se as 

disposições em contrário. 

E nada mais havendo deliberar, foi encerrada a presente assembléia, e, eu, Emir Oliveira 

Dornelles, Primeiro Secretário, lavrei presente ata vai assinada por mim e pelo Presidente 

da Assembléia.  

Porto Alegre, 17 de dezembro de 2007 


