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BALANÇO DE ATIVIDADES E DE CONTAS | 2014-2015 

 

1 - A nível da estrutura da APEE: 

– Alterámos os estatutos da anterior AP, deixando de ser possível a pessoas que não sejam atuais pais 

ou encarregados de alunos da escola fazerem parte da APEE. 

– Alterámos a quota em função do escalão de rendimento como nas regras do SASE. 

– Aprovámos um regulamento que permite a realização de eleições de forma transparente e que 

impede que haja qualquer tipo de ganho financeiro direto ou indireto por parte dos membros da 

APEE. 

– Elegemos 2 elementos para o Conselho Geral do Agrupamento, orgão que até ao momento estava 

sem representação de pais da EB1 há vários anos. 

Custos envolvidos nas taxas pagas para a regularização dos estatutos e do nome da APEE Pais 

do Leão: 125,00 € 

2 - Compromissos sobre transparência e informação aos pais e encarregados 

de educação da escola: 

– Publicámos semanalmente as ementas da escola no nosso site e facebook. 

– Criámos a hora de atendimento aos pais. Todas as semanas recebemos pais e encarregados de 

educação na nossa sala, alternadamente entre segundas e quintas-feiras. 

– Atualizámos diariamente o nosso Facebook e site com informações de interesse para toda a escola. 

– Questionámos a direção da escola por diversas vezes sobre o seu funcionamento e sugerimos 

alterações fazendo diversas propostas de melhoramento. 

– Esclarecemos e tentámos obter respostas a todos os mails enviados por pais sobre a vida dos seus 

educandos na escola. 

– Realizámos duas assembleias gerais de pais: uma em novembro outra em março. 

Custos envolvidos: 0,00 € 
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3 - Em relação às obras: 

– Precedemos à recolha de depoimentos de pais sobre as condições do recreio. 

– Reunimos com a CML tendo em vista a resolução de problemas que ficaram por resolver na escola 

depois das obras. 

– Escrevemos a vereadores. 

– Fomos a uma sessão aberta da CML e a uma sessão aberta da AML denunciar a falta de conclusão das 

obras por parte da CML. 

– Enviámos 2 comunicados de imprensa. 

– Reunimos com Junta de Freguesia de Arroios sobre pequenos arranjos necessários como aos WC’s 

(cujas torneiras do recreio foram substituidas ao fim de 2 anos sem estarem a uso). 

– Conseguimos que fossem corrigidas por parte da CML as obras anteriores, possibilitando aos 

alunos, por exemplo, voltar a ter biblioteca. 

Custos envolvidos: 0,00 € 

4 - Atividades para melhoramento da comunidade escolar: 

— Realizámos parcerias com 3 entidades para alunos, pais e encarregados de educação: 

• Piscina do IST (que infelizmente e por razões que nos ultrapassam ficou encerrada no 3º periodo). 

• Centro de Estudos Ensinar a Aprender. 

• Dojo Sakura – Jjitsu para alunos e defesa pessoal para pais. 

— Realizámos uma sessão sobre Bullying com pediatra Mário Cordeiro destinada a pais e 

educadores, dia 10 de Dezembro. 

— Doámos, através do IST, 9 computadores e respetivos monitores com vista à realização de uma sala 

multimédia na escola, a qual não foi possível devido à falta de espaço, tendo sido os mesmos 

destinados à substituição de outros já obsoletos. 

— Oferecemos, através da CONFAP, 30 livros às turmas de 4º anos (5 por sala) para desenvolvimento 

de tarefas em sala de aulas de língua portuguesa e matemática. 

— Realizámos uma sessão com a escritora Margarida Fonseca Santos, sobre bullying, com as turmas 

de 3º ano. 
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— Realizámos a festa de final de ano, a qual não era realizada há 3 anos, e que contou com a 

colaboração de dezenas de pais voluntários. Um momento único de partilha e encontro com a 

comunidade escolar. 

— Escrevemos ao Secretário de Estado da Educação questionando sobre a falta de um psicólogo na 

escola. 

— Participámos na Avaliação Externa do Agrupamento do IGEC. 

Custos envolvidos na organização da festa: 634,15 € 
Receitas do bazar da festa: 337,07 € 
Balanço final do custo da festa: - 297,08 € 
(foram gastos 176,00 € no seguro da festa – despesa que não estava contabilizada inicialmente). 

5. Sobre a comunidade envolvente: 

– Participámos num programa de rádio no IST 

Custos envolvidos: 0,00 € 

6. Reforçámos laços com entidades que promovem a escola e a sua ligação 

ao meio envolvente: 

– Lisboa Ginásio Clube. 

– Junta de Freguesia de Arroios. 

– Confap. 

– Apoiámos e divulgámos as Olisimpiadas de Lisboa. 

– Apoiámos e divulgámos o orçamento participativo relativo à reabilitação do Largo do Leão. 

Custos envolvidos no pagamento de quotas da Confap: 31,00 € 

Não conseguimos concretizar tudo o que planeámos. Os pontos mais relevantes 

que não conseguimos atingir durante este ano letivo, por dificuldades várias, são os seguintes: 

– Concretizar e formalizar a recuperação do direito de entrada na escola sem restrições pelos 

membros da APEE. Esse direito foi retirado pela Direção do Agrupamento aquando da eleição desta 

nova associação de pais. Pensamos que só com a recuperação desse direito essencial, e sem 

prejudicar as aulas e atividades, os pais, mães e encarregados de educação podem conhecer com 
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profundidade a escola e a sua vida interna, e assim, melhorar a sua capacidade 

de intervenção e articulação com os restantes órgãos escolares. 

– Conseguir que a CML termine as obras cumprindo os compromissos: toldos, chão, infiltrações (e 

reabertura da biblioteca) e plano de evacuação e emergência (incluindo alterações físicas 

necessárias). 

É ainda de assinalar as despesas realizadas com a manutenção da conta no banco, cheques e 

transferências bancárias no valor de: 116,75 €. Além destas despesas houve um débito referente ao 

pagamento da contabilista no valor de 246 €. 

Devemos alertar para o facto do montante auferido pelo pagamento de quotas dos associados ter 

sido apenas de 105,00 €, valor que só manifestamente insuficiente para cobrir as despesas da APEE 

Pais do Leão, tendo havido um balanço de contas negativo no valor de 710,83 €. Neste sentido, 

alertamos para a importância dos pais e encarregados de educação contribuírem através do 

pagamento de quotas de associados para garantir a sustentabilidade desta APEE. 

Resta o principal: agradecer a todos os pais, mães e encarregados de educação o apoio que deram 

desde o primeiro momento quando iniciámos este percurso, ainda antes de assumirmos a direção da 

Associação de Pais. Não é um lugar comum dizer, de facto, que essa determinação que sentimos de 

todos em melhorar a escola nos deu a capacidade e legitimidade de transformar aquilo que é de 

todos, e principalmente, das crianças.  

Agradecemos ainda às pessoas e que possibilitaram a existência das nossas atividades e que 

voluntariamente participaram nas mesmas: ao Prof. Mário Cordeiro, à Margarida Fonseca Santos, aos 

voluntários incansáveis na festa de final de ano, à Junta de Freguesia de Arroios, ao Lisboa Ginásio 

Clube e ao Instituto Superior Técnico por terem possibilitado que este ano fosse mais rico para os 

nossos alunos. 
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SÍNTESE DO RELATÓRIO DE CONTAS | 2014-2015	  

 
 

DESPESAS:	  
 

Despesas Banco	  
Regularização 

estatutos APEE	  
CONFAP	  

Devolução CAF	  

 
Festa	   Contabilista	  

Data	   €	   Data	   €	   Data	   €	   Data	   €	   Data	   €	   Data	   €	  

13-10-2014	   18,72	   02-02-2015	   75	   04-02-2015	   31	   26-01-2015	   60	   21-05-2015	   45,57	   26-10-2015	   246	  

01-12-2014	   0,9	   04-05-2015	   50	     05-03-2015	   60	   22-05-2015	   21,17	     

02-01-2015	   0,9	       26-10-2015	   30	   22-05-2015	   39,95	     

12-01-2015	   18,72	       26-10-2015	   153	   04-06-2015	   5,77	     

30-03-2015	   6,67	         04-06-2015	   7,95	     

13-04-2015	   18,72	         04-06-2015	   19,7	     

01-06-2015	   0,9	         04-06-2015	   26	     

04-06-2015	   4,16	         05-06-2015	   176	     

05-06-2015	   1,04	         08-06-2015	   10,17	     

08-06-2015	   3,12	         08-06-2015	   12,95	     

01-07-2015	   1,3	         08-06-2015	   34,12	     

13-07-2015	   18,72	         08-06-2015	   84,8	     

12-10-2015	   18,72	         22-10-2015	   150	     

22-10-2015	   1,04	             

26-10-2015	   3,12	             

Total	   116,75	   Total 125 Total 31	   Total 303 Total 634,15  246 

 

Débito total: 1455,90 €	  
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RECEITAS:	  
	  

Erros CAF	   Quotas:	   Bazar:	  

Data	   €	   Data	   €	   Data	   €	  

07-11-2014 30 07-11-2014 10 11-06-2015 337,07 

26-11-2014 30 10-11-2014 10   

03-12-2014 81 01-12-2014 10   

12-12-2014 30 02-12-2014 10   

14-01-2015 30 26-01-2015 10   

15-03-2015 72 26-10-2015 10   

18-05-2015 30     

Total	   303	   Total	   60	    337,07	  

 

Receitas totais: 700,07 €	  

 
 
 
 

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS	  
 
 
Saldo inicial: 2221,17 €	  

 

RECEITAS	  

Receita: 700,07 €	  

Receita total = 700,07 € + 45,00 € (em caixa referente ao pagamento de quotas) = 745,07 €	  

 

DESPESAS	  

Despesa total: 1455,90 €	  

 

SALDO FINAL	  

Saldo Final: 1465,34 € 	  

Saldo final total: 1465,34 € + 45,00 € (em caixa referente ao pagamento de quotas) = 1510,34 €	  

 

Balanço entre receitas e despesas no mandato da APEE: - 710,83 €	  
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APRESENTAÇÃO DE CONTAS DE GERÊNCIA | 2014-2015	  

Ano contabilístico de 7/10/2014 a 26/10/2015 

 

RECEITAS 

1. SALDO BANCÁRIO INICIAL                              2.221,17€	  
saldo transitado do exercício anterior           2221,17€ 

2. QUOTAS            105,00€ 
quotas dos associados (transferência bancária)                50,00€ 

quotas dos associados (numerário)                 45,00€	  

3. ATIVIDADES                   333,07€ 
Receita do Bazar na festa de final de ano              333,07€ 

4. ERROS            303,00€ 
Quotas transferidas por engano para a conta da APEE            303,00€ 

TOTAL RECEITAS          2.921,24€ 

 

DESPESAS 

5. ATIVIDADES         634,15€ 
Despesa com realização da festa de final de ano              634,15 

6. FUNCIONAMENTO DA APEE      572,63 € 
Alteração e legalização dos estatutos             125,00€ 

Quotas CONFAP 2015 (foram pagos também os anos em atraso)            31,00€ 

Despesas Bancárias              116,75€	  

Devolução de valores recebidos indevidamente           303,00€ 

Contabilista               246,00€ 

TOTAL DESPESAS                 1.455,90 €	  

 

SALDO FINAL                      1465,34 € 
(mil quatrocentos e sessenta e cinco euros e trinta e quatro cêntimos) 

 

Lisboa, 26 de Outubro de 2015 
O Presidente do Comissão executiva     A Tesoureira	  

 

________________________________________  ______________________________________ 

Rui Maia        Rita Gorgulho
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PARECER DO CONSELHO FISCAL | 2014-2015	  

 

Ao abrigo do artigo 23º dos estatutos da Associação de Pais da EB1 O Leão de Arroios “Pais do Leão”, 

vem o Conselho Fiscal emitir o seguinte parecer relativamente ao Balanço de Atividades e de Contas 

do ano letivo de 2014/2015 apresentado pela Direção:	  

Foi cumprido, na generalidade, o plano de atividades e as contas refletem de forma clara os 

movimentos realizados sendo apresentados todos os documentos correspondentes.  

Uma vez que o estão ambos coerentes e claramente apresentados, aprovamos o Balanço de  

Atividades e de Contas do ano letivo de 2014/2015.	  

 

 

 

Lisboa, 26 de outubro de 2015 

A presidente do Conselho Fiscal da APEE Pais do Leão	  

 

________________________________________________ 

(Rosário Caeiro) 

 

 

	  


