
Associação de Pais e Encarregados de Educação 
do Agrupamento de Escolas de Montenegro 

 
 

 
 

R. Prof. José de Sousa Ferradeira, 8005-813 Faro 
E-mail: apeemontenegro@gmail.com 

Página na Internet: http://www.apeem.home.sapo.pt 

RELATÓRIO DE CONTAS DE 2010/11 
 

Aquando da aprovação do Relatório de Contas de 2009/10 na última Assembleia Geral da Associação de 

Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Montenegro (APEEM), realizada no dia 6 

de Junho de 2010, havia 520.53 € em caixa. Desde essa altura, obtiveram-se 245.00 € de receitas e fizeram-

se 481.60 € de despesas. Assim, no dia 17 de Outubro de 2011, a verba em caixa é de 283.93 €. 

Receitas 

A Direcção da APEEM decidiu que a quota a cobrar aos seus associados no ano lectivo de 2010/11 seria de 

5.00 €. Contudo, porque não se queria que o pagamento de quota fosse, para alguns Pais e Encarregados de 

Educação, um elemento dissuasor de inscrição, decidiu-se que o pagamento seria facultativo. Pagaram a 

quota vinte e um Pais e de Educação. 

A Associação de Pais e Encarregados de Educação participou na Festa da Freguesia de Montenegro, realiza-

da em Junho de 2010, com um stand próprio. A receita das vendas de comidas e bebidas, assim como das 

rifas, foi de 140.00 €. Visto que as comidas e bebidas, assim como os materiais rifados, foram oferecidos 

pelos sócios da APEEM, não houve despesas, pelo que o lucro obtido foi de 140.00 €. 

Despesas 

A APEEM continuou a editar um Boletim Informativo. Desde a última Assembleia Geral saíram seis núme-

ros, em Setembro e Novembro de 2010 e em Janeiro, Fevereiro, Abril e Junho de 2011. De cada boletim 

foram feitas 1000 cópias, em formato A4, frente e verso, preto e branco, as quais foram distribuídas pelos 

Pais e Encarregados de Educação dos alunos das seis escolas do Agrupamento. O montante total dispendido 

na impressão do Boletim Informativo foi de 400.00 €. 

No início do ano lectivo de 2010/11, foram feitas fotocópias das fichas de inscrição para os sócios, as quais 

foram distribuídas a todos os Pais e Encarregados de Educação das seis escolas do Agrupamento. Nestas 

fotocópias gastaram-se 32.20 €. 

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

tenção. Apresentámos, por escrito, ao balcão de Montenegro do Crédito Agrícola, um pedido de isenção de 

despesas de manutenção. A resposta foi negativa. Assim, o montante total das despesas bancárias foi de 

49.40 €. 

Resumo 

Verba disponível em 6 de Junho de 2010 520.53 € 

Receitas 
Festa da Freguesia de Montenegro 140.00 € 

Quotas 105.00 € 

Despesas 

 

Impressão do Boletim Informativo 400.00 € 

Fotocópias das fichas de inscrição 2010/11 32.20 € 

Despesas bancárias 49.40 € 

Verba disponível em 1 de Junho de 2011 283.93 € 

 


