
DOCUMENTOS ENVIADOS AO CONSELHO FISCAL, EM NOME DA DIREÇÃO 

DOCUMENTO 1 

Orçamento 

Orçamento inicial: 1.034€ 

Incomes: 

⋅ IEP irá doar 1€ por aluno à AAIEP 

⋅ IEP irá pagar (em princípio) despesas de Mesa + Cadeiras para a sala da AAIEP 

Outcomes: 

⋅ Adesão à FAL (inscrição): 100€ 

⋅ Ação de Voluntariado semana 14-18 Dezembro 2020: prémio - powerbank: 
9.50€ 

⋅ Cartazes Voluntariado: 1.05 × 2 = 2.10€ 

DOCUMENTO 2 

Orçamento 

Mesa    129€ 

Cadeira    20€ 

Total: Mesa + 5 cadeiras 129+20*5=229€ 

https://www.ikea.com/pt/pt/p/thyge-secretaria-branco-prateado-s89110934/ (mesa) 

https://www.ikea.com/pt/pt/p/martin-cadeira-preto-branco-s09219532/  
(cadeira) 

Consultado a 20/12/2020 

https://www.ikea.com/pt/pt/p/thyge-secretaria-branco-prateado-s89110934/
https://www.ikea.com/pt/pt/p/martin-cadeira-preto-branco-s09219532/


APRECIAÇÃO DO CONSELHO FISCAL SEMESTRE DE OUTONO 

Orçamento inicial: 1.034€ 

- O conselho Fiscal requisita a consulta do extrato bancário, nos próximos 10 dias úteis, 
de acordo com o Artigo 25º h) dos Estatutos Oficiais da AAIEP e de acordo com o 
Artigo 32º do mesmo documento. 

- O Conselho fiscal requisita, de igual modo, um documento escrito que corrobore que 
o IEP irá, efetivamente, doar 1€ por cada associado. Será o IEP ou a Reitora, como 
foi explícito na última reunião? 

- Incomes? Nenhum destes valores entrou, de facto, nas contas da AAIEP, portanto o 
Conselho Fiscal inquire sobre se estes serão valores reais de receita orçamental. Visto 
que estes não estão registados no semestre a que o relatório diz respeito, o Conselho 
Fiscal considera que não devem ser incluídos neste relatório. 

- Despesas: Está em falta a despesa relativa ao site da AAIEP. 

- O Conselho Fiscal considera ainda que este relatório deveria estar descriminado, 
tabelado e com descrição mensal das entradas e saídas da conta. 

- Por último o Conselho Fiscal adverte para o facto de a Mesa e a Cadeira estarem 
orçamentadas num documento à parte, pelo que têm de ser integradas no relatório, 
bem como não se compreende se, de facto, o dinheiro saiu, efetivamente da AA, tendo 
em conta que foi relatividade pela frase “em princípio”. 


