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

RELATÓRIO DE CONTAS DE 2012/13

Aquando da aprovação do Relatório de Contas de 2011/12 na última Assembleia Geral
da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de
Montenegro (APEEM), realizada no dia 15 de Outubro de 2012, havia 209,70 € em
caixa. Desde essa altura, obtiveram-se 135.00 € de receitas e fizeram-se 114,50 € de
despesas. Assim, no dia 19 de Junho de 2013, a verba em caixa é de 230,20 €.
Receitas
A Direção da APEEM decidiu que a quota a cobrar aos seus associados no ano letivo de
2012/13 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.
Despesas
No ano letivo de 2012/13, foram feitas fotocópias de informações e fichas de inscrição
para os sócios, as quais foram distribuídas a todos os Pais e Encarregados de Educação
que não tinham acesso à internet, das seis escolas do Agrupamento. Nestas fotocópias
gastaram-se 36,55 €.
Foi pago o seguro de acidentes de trabalho ao voluntario Mário Matos no valor de
32,07€.
A conta bancária que a APEEM mantém no Crédito Agrícola, balcão de Montenegro,
tem despesas de manutenção. 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 35,88 €.
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