
Movimento Associativo Socioeducativo 
do Município de Gondomar



Passos para a Constituição
e a Legalização de uma Associação de Pais

1) Criação de uma Comissão Instaladora;
2) Elaboração dos Estatutos;
3) Aprovação dos Estatutos e Eleição da Comissão Instaladora;
4) Pedido do Certificado de Admissibilidade;
5) Depósito do Processo de constituição no Ministério da Educação e

Pedido de Publicitação
6) Registo no Ficheiro Central de Pessoas Coletivas;
7) Eleição dos Corpos Sociais e Registo Início Atividade nas Finanças e

Segurança Social.



1) Criação de uma Comissão Instaladora
O processo de constituição inicia-se com a formação de
uma Comissão Instaladora, através de uma reunião geral de
Pais e Encarregados de Educação, e indicação do respetivo
Coordenador do processo de registo da associação.
2) Elaboração dos Estatutos
Essa Comissão Instaladora promove a elaboração dos
Estatutos (ver modelo de Estatutos) e solicita à Direção da
Escola (ou Agrupamento) uma "Declaração de Autorização",
para utilização do nome da Escola pela Associação de Pais.
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3) Aprovação dos Estatutos e Eleição da Comissão
Instaladora (ver modelo acta de constituição)
Convoca-se uma reunião geral de Pais e Encarregados
de Educação, com uma Ordem de Trabalhos onde
conste, como principais assuntos,

a) A aprovação dos Estatutos;
b) A eleição da Comissão Instaladora;

Desta reunião deve existir uma "listagem de presenças"
que ficará apensa a uma Ata, podendo também
proceder-se ao preenchimento dos "Boletins de
Inscrição" para associados, os quais devem ser
previamente elaborados.Passos para a Criação - Associação Pais



4) Pedido do Certificado de admissibilidade
Após a aprovação dos estatutos, providencia-se a
obtenção do Certificado de Admissibilidade de Nome
ou Denominação da Associação, em impresso próprio
no Registo Nacional de Pessoas Coletivas (RNPC), ou
pela internet através do link
www.portaldaempresa.pt/CVE/Services/Online/Pedidos
.aspx?service=CAP, utilizando para o efeito a
"Declaração de Autorização" referida no ponto n.º 2.
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5) Depósito do Processo de Constituição da Associação noMinistério da Educação e Pedido de Publicação
O passo seguinte é enviar o processo de constituição, composto pelosdocumentos abaixo discriminados, para o endereço eletrónico dsaj@sec-geral.mec.p, da Secretaria-Geral do Ministério da Educação:a) Estatutos da Associação (em formato Word), aprovados emassembleia geral (com ata de aprovação);b) Cópia do Certificado de Admissibilidade de Denominação, emitidopelo Registo Nacional de Pessoa Coletiva (também por correio);c) Lista dos outorgantes dos estatutos, com identificação completa dosmesmos (nome, morada, contacto, NIF e BI) (também por correio).
Após a receção destes documentos, a Secretaria-Geral procede ao registoe promove a publicação gratuita dos estatutos no Portal da Justiça
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6) Registo no Ficheiro Central de Pessoas Coletivas
Após a publicação dos Estatutos no Portal do Ministério 
da Justiça, em publicacoes.mj.pt/pt/Pesquisa.asp, faz-
se o registo no Ficheiro Central de Pessoas Coletivas, 
em impresso próprio, devidamente preenchido, tendo 
que se juntar, para o efeito, cópia da publicação dos 
estatutos no site.
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7) Eleição dos Corpos Sociais e Registo Início 
Atividade nas Finanças e na Segurança Social
Só depois de efetuar o registo no Registo Central
de Pessoas Coletivas, se deve proceder à eleição
dos Corpos Sociais da Associação de Pais.
Logo após as eleições e tomada de posse, devem
proceder à inscrição da Associação de Pais nas
Finanças e na Segurança Social.
Fonte: 
Site Institucional do Ministério da Educação – Dados disponíveis através do link
http://www.sec-geral.mec.pt/pagina/associacoes-de-pais-e-encarregados-de-educacao
Site Institucional da CONFAP – Dados disponíveis através do link http://www.confap.pt/conteudo/como-
construir-associacao-pais/porque-como-construir-uma-associacao-de-pais
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Fonte: Site Institucional da CONFAP -Modelo Ata de Constituição
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Início de Atividades nas Finanças
e na Segurança Social

• A) Informações dadas pelos Serviços das Finanças do Porto (Rua de
Gonçalo Sampaio n.º 291) e de Gondomar – relativamente à
Declaração de Início de Atividade de qualquer associação
(Atendimento Presencial);

• B) Informações dadas pelo Instituto de Segurança Social –
relativamente à Declaração de Início de Atividade de qualquer
associação (Através de Endereço Eletrónico);
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A) Autoridade Tributária - Declaração de Início de Atividade (Atendimento
Presencial)
1) A Declaração de Início de Atividade deve ser preenchida e entregue por
qualquer associação (incluindo as associações de pais) no prazo máximo
de 90 dias após a data de constituição da associação, sendo o número de
identificação bancária (NIB) um campo de preenchimento obrigatório.
Caso a entrega voluntária da Declaração ocorra nos 30 dias posteriores ao
prazo referido no parágrafo anterior, a coima relativa à infração é de
€75,00. Findo o prazo dos 90 dias + 30 dias, a coima passará a € 150,00;
2) Qualquer alteração aos dados iniciais da Declaração de Início de
Atividade, nomeadamente a identidade dos titulares dos órgãos sociais (dado
mais recorrente), também deve ser comunicada à Autoridade Tributária no
prazo máximo de 15 dias, através de uma Declaração de alterações de
atividade. Caso a alteração seja comunicada, de uma forma voluntária, nos
30 dias posteriores ao prazo dos 15 dias, a coima é de € 75,00, passando a
€ 150,00 após esse período (15 dias + 30 dias);
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3) No caso de cessação de atividade deverá ser apresentada uma
declaração de cessação de atividade no prazo de 30 dias a contar
da data em que ocorrer a cessação;
4) Este tipo de infração (não entrega atempada da
declaração/alteração) prescreve ao fim de 5 anos, de acordo com
o previsto no n.º 1 do artigo 33.º do Regime Geral das Infrações
Tributárias, cujo conteúdo se passa a transcrever:
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B) Segurança Social - Declaração de Início de Atividade (Resposta por e-mail)
1) No que concerne à inscrição da Associação no sistema de segurança social, 
torna-se necessário o envio do modelo RV 1011, juntamente com Atas da 
Assembleia Geral, ou estatutos onde conste a nomeação dos órgãos sociais, e 
com indicação de atribuição de remuneração ou não pelo exercício de funções, 
devendo ser ainda comunicado junto destes serviços as alterações dos órgãos 
sociais.
2) Sempre se acrescenta que no caso de não serem remunerados, os beneficiários 
ficarão excluídos do regime dos membros dos órgãos estatutários, nos termos da 
alínea a) do artigo 63.º do código dos regimes contributivos.
3) Não existem prazos definidos para inscrição e ou comunicação de alteração dos 
órgãos sociais, sendo que o deverão fazer de uma forma atempada.

Declaração Início Atividade - Segurança Social


