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RELATÓRIO DE CONTAS DE 2009/10 
 

Quando os novos órgãos sociais da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de 

Escolas de Montenegro (APEEM) tomaram posse, em 11 de Dezembro de 2009, havia 945.34 € em caixa. 

Desde essa altura, obtiveram-se 413.02 € de receitas e fizeram-se 837.83 € de despesas. Assim, no dia 1 de 

Junho de 2010, a verba em caixa é de 520.53 €. 

Receitas 

A Direcção da APEEM decidiu não cobrar a quota aos seus associados no ano lectivo de 2009/10. Isto por-

que pretendíamos ter o maior número possível de inscrições na Associação e receávamos que o pagamento 

de quota pudesse ser, para alguns Pais e Encarregados de Educação, um elemento dissuasor de inscrição. 

Na festa de Carnaval do Agrupamento de Escolas de Montenegro providenciámos para que um fotógrafo 

profissional tirasse fotografias, individuais e colectivas, aos alunos. A impressão das fotografias custou 

261.05 €. Visto que as fotografias foram vendidas aos Pais e Encarregados de Educação por 413.02 €, foi 

obtido um lucro de 151.97 €. 

Despesas 

A APEEM editou um Boletim Informativo mensal, desde Dezembro de 2009 a Junho de 2010. De cada bole-

tim foram feitas cerca de 1000 cópias, em formato A4, frente e verso, preto e branco, as quais foram distri-

buídas pelos Pais e Encarregados de Educação dos alunos das 6 escolas do Agrupamento. O montante total 

dispendido na impressão do Boletim Informativo foi de 423.08 €. 

Foram feitos cartazes de divulgação, em formato A3 ou A4, de algumas iniciativas da APEEM, os quais 

foram afixados à porta das escolas do Agrupamento ou no comércio local. O montante total dispendido nes-

tes cartazes foi de 55.15 €. 

Foram gastos 38.35 € em material de secretaria. 

A conta bancária que a APEEM mantém no Crédito Agrícola, balcão de Montenegro, tem despesas de manu-

tenção. Quando nos apercebemos da existência destas despesas, apresentámos, por escrito, ao gerente do 

balcão de Montenegro do Crédito Agrícola, um pedido de isenção de despesas de manutenção. Aguardamos 

resposta. Houve também despesas com a aquisição de um livro de cheques. O montante total das despesas 

bancárias foi de 35.20 €. 

Despesas várias: 25.00 €. 

Resumo 

Verba disponível em 11 de Dezembro de 2009 945.34 € 

Receitas Venda de fotografias da Festa de Carnaval 413.02 € 

Impressão do Boletim Informativo 423.08 € 

Impressão das fotografias da Festa de Carnaval 261.05 € 

Impressão de cartazes de divulgação de iniciativas da APEEM 55.15 € 

Material de secretaria 38.35 € 

Despesas bancárias 35.20 € 

Despesas 

Vários 25.00 € 

Verba disponível em 1 de Junho de 2010 520.53 € 

 


