
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nos termos da alínea b), do ponto 2, do artigo 9º do Decreto-Lei 137/2012, de 2 

de julho, que republica o Decreto-Lei 75/2008, de 22 de Abril, a “Conta de 

Gerência é o documento que relaciona as receitas obtidas e as despesas 

realizadas pelo agrupamento de escolas”. A conta de gerência, sendo um dos 

instrumentos de autonomia para efeitos de prestação de contas, tem como 

objetivos:  

- a análise da conta para demonstração numérica das operações realizadas que 

integram a receita e a despesa da gerência; 

 - evidenciar os saldos de abertura e de encerramento; 

 - a análise da execução orçamental da receita e da despesa, e da legalidade da 

gestão financeira.  

Em função do exposto, o presente relatório visa apresentar a atividade e as 

contas de gerência do exercício de 2019, de forma apropriada. Foi elaborado 

nos termos da lei e dos regulamentos em vigor, tendo sido aprovado no Conselho 

Administrativo, em 24 de Junho de 2020, na versão remetida ao Tribunal de 

Contas. 

Optou-se pela apresentação do relatório nos moldes em que é gerado pelo 

programa informático existente na escola (SNC AP - Contabilidade), modelo 

oficial e de remessa às entidades estatais de validação. O documento privilegiará 

a apresentação de dados numéricos ilustrativos da atividade desenvolvida. 

Regista-se, ainda, que as contas de gerência, nos termos da legislação vigente, 

foram enviadas ao Tribunal de Contas e DGEstE (conta ASE). 

 

 

 

Verbas do Orçamento Estado 
 

Fonte de Financiamento 111 
 

 
De   acordo   com   a   classificação   económica   vigente, correspondente aos vencimentos 

do pessoal docente, não docente e despesas correntes, nomeadamente as que se relacionam 

com o funcionamento da escola e a aquisição de bens e de serviços.  

 



Verbas do Orçamento de Compensação e 

Receita 
 

Fonte de Financiamento 123 
 

As verbas proveniente das receitas própias da escola, inclui também as verbas destinadas ao 

projecto do Desporto Escolar Act 197. 

 
Fonte de Financiamento 243 

As verbas provenientes do Fundo Social Europeu (FSE) - POCH - Cursos Profissionais; e 

constituem parte integrante do orçamento da escola. 

 

Fonte de Financiamento 229 

As verbas provenientes de Subsidios do Orgãos Autarquicos Locais. Com a finalidade de 

auxiliar no custo de Material Escolar do Primeiro Ciclo e Pré-Escolar. 

 

Fonte de Financiamento 119 

As verbas provenientes da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares a fim de custear os 

serviços de Acção Social Escolar nomeadamente Seguro Escolar, Bolsas de Mérito, Visitas de 

Estudo e Material Escolar. 

 

Fonte de Financiamento 121 
 

As verbas proveniente das receitas própias da escola, inclui também as verbas destinadas ao 

projecto do Desporto Escolar Act 197. Anos Anteriores. 

 

Fonte de Financiamento 288 

As verbas provenientes do Fundo Social Europeu (FSE) - POCH - Cursos Profissionais; e 

constituem parte integrante do orçamento da escola. Anos Anteriores. 

 


























































