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Conselho Administrativo de 31 de março de 2022 

 

No cumprimento do estipulado na alínea b), do artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 

de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 02 de julho, e de 

acordo com o Conselho Administrativo do Agrupamento de Escolas Soares Basto, elaborou-

se em 31 de março o mapa de conta de gerência do ano económico de 2021, assim como, o 

respetivo relatório de contas. 

Este documento será apresentado, pela Presidente da CAP do Agrupamento, na reunião do 

Conselho Geral de data da reunião do conselho geral, para que se cumpra o estabelecido 

na alínea j) do artigo 13.º do supracitado diploma legal. 

 

Descrição sumária das atividades 

 

Atividades desenvolvidas no âmbito da Educação e Ensino, desde a Educação Pré-Escolar 

ao 12.º ano. 

No Ensino Secundário, nas modalidades de Ensino Regular, Cursos Cientifico-humanísticos, 

e Ensino Profissional com uma oferta de dez cursos em funcionamento. 

 

Recursos humanos 

Órgão de gestão 

Presidente: Adília Maria Rosa da Fonseca da Cruz 

Conselho Administrativo 

Adília Maria Rosa da Fonseca da Cruz (Presidente) 

Sónia maria Ramos Soares Lopes (Vice-Presidente) 

Aldina de Fátima da Assunção Ramos (Coordenadora Técnica) 

Serviços administrativos: 

Coordenadora Técnica: Aldina de Fátima da Assunção Ramos 

Tesoureiro: Manuel Oliveira Silva 
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I- Caracterização da Entidade 

Identificação  

Nome: Agrupamento de Escolas Soares Basto 

Morada: Rua General Humberto Delgado 

Código postal: 3720-254 Oliveira de Azeméis 

Telefone: 256 600 590 

Email: info@soaresbasto.pt 

NIF: 600 085 210 

Legislação de suporte  

Decreto-Lei 26/2002 de 14 de fevereiro 

Regime jurídico dos códigos de classificação económica das receitas e das despesas 

públicas, bem como a estrutura das classificações orgânicas aplicáveis aos 

organismos que integram a administração central 

Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro 

Aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em 

atraso das entidades públicas 

Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 junho 

Contempla as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à 

aplicação da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela 

Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e à operacionalização da prestação de informação 

nela prevista 

Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro 

Aprova o Sistema de Normalização Contabilística para a administração pública 

 Normativo aplicável aos períodos que se iniciem a partir de 01/01/2018 

Portaria n.º 218/2016, de 9 de agosto 

Regime Simplificado do Sistema de Normalização Contabilística para as 

Administrações Públicas 

Portaria n.º 189/2016, de 14 de julho 

Notas de Enquadramento ao Plano de Contas Multidimensional - Sistema de 

Normalização Contabilística para as Administrações Públicas 
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Número de efetivos reportado a 31 de Dezembro de 2021 

Pessoal Docente e Não Docente em exercício de funções 

 

 

Discentes a frequentar o Agrupamento  

 

 

Organização contabilística 

Existe um Manual de Procedimentos Contabilísticos e Administrativos que regula a ação e 

explicita as funções de cada grupo ou setor de atividade. Este manual foi reajustado e 

adaptado às novas exigências decorrentes das sucessivas alterações aos procedimentos 

introduzidas pela legislação em vigor.  

A Norma de Controlo Interno existe desde 2013, tendo sido aplicada desde essa altura, e 

adaptada às várias atualizações legislativas. 
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Descrição sumária da organização do arquivo dos documentos de suporte 

 

Os documentos de despesas são arquivados, por ordem crescente em dossiers pelo 

número de Registo Diário de Faturas (RDF). 

As receitas, folhas de cofre, requisições de fundos e extraorçamentais, e demais 

documentos de suporte, são arquivadas, também por ordem crescente, em dossiers 

organizados por mês. 

 

Descrição das principais características do sistema informático utilizado/existente 

É utilizado o sistema informático Inovar Contabilidade, implementado pela empresa INOVAR 

+AZ - Sistemas de Informação, Lda. É um sistema integrado, disponível on-line, em função 

do perfil de cada utilizador. 

Este software tem uma ligação direta com o software utilizado para a gestão da Ação Social 

Escolar (Inovar ASE), com o software de pessoal e processamento de salários (Inovar 

Pessoal), e com o software de gestão do imobilizado (Inovar Inventário), todos do mesmo 

fornecedor. 

Regista-se, ainda, a utilização do programa de gestão de cartões, SIGE 3, do fornecedor 

Micro-I/O, programa de onde são extraídos os valores de carregamentos de cartões e 

vendas diárias. 

 

Outra informação considerada relevante.  

Este Agrupamento integra o Projeto “Aproximar Educação “desde 1 de setembro de 2015, 

ao abrigo do Contrato interadministrativo de delegação de competências - Contrato n.º 

559/2015, de 28 de julho –, Contrato de Educação e Formação Municipal, celebrado entre o 

Ministério da Educação e Ciência, a Presidência do Conselho de Ministros e o Município de 

Oliveira de Azeméis. 

 

II- Enquadramento 

O Regime de Autonomia, Administração e Gestão dos Estabelecimentos da Educação Pré-

Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário aprovado pelo Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de 

abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 137/2012, de 2 de julho define, nos 

termos dos seus artigos 3º, 4º e 5º, os princípios pelos quais a gestão dos agrupamentos de 

escolas e das escolas não agrupadas se devem orientar. 

Em particular, destacam-se, entre outros: 
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1. A nível dos princípios gerais: 

1.1. O princípio da igualdade, da participação e da transparência; 

1.2. Os princípios da legalidade, justiça e imparcialidade, competência, 

responsabilidade, proporcionalidade, transparência e boa fé; 

2. A nível dos princípios orientadores: 

2.1. Cumprir e fazer cumprir os direitos e os deveres constantes das leis, normas 

ou regulamentos e manter a disciplina; 

2.2. Observar o primado dos critérios de natureza pedagógica sobre critérios de 

natureza administrativa, nos limites de uma gestão eficiente dos recursos 

disponíveis para o desenvolvimento da sua missão 

2.3. Assegurar a estabilidade e a transparência da gestão e administração 

escolar, designadamente através dos adequados meios de comunicação e 

informação. 

 

A intervenção do Conselho Geral em matéria financeira encontra-se definido no ponto 1 do 

artigo 13º, competindo-lhe definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento e 

aprovar o relatório de contas de gerência, nos termos das alíneas h) e j), respetivamente. 

Face ao disposto no artigo 36º do mesmo diploma legal, o Conselho Administrativo é o 

órgão deliberativo em matéria administrativo-financeira. 

Nestes termos, o Conselho Administrativo em funções elaborou, nos termos da alínea b) do 

artigo 38º do diploma supracitado, o presente relatório relativo à Conta de Gerência do 

Agrupamento de Escolas Soares Basto, referente ao período decorrido de 01 de janeiro a 31 

de dezembro do ano económico de 2021, a fim do Conselho Geral o apreciar e aprovar. 

Regista-se que, fruto do contrato interadministrativo de delegação de competências - 

Contrato n.º 559/2015, de 28 de julho, estabelecido entre o Ministério da Educação e 

Ciência, a Presidência do Conselho de Ministros e o Município de Oliveira de Azeméis -, 

deixou de ser elaborada pelo Agrupamento a proposta de orçamento relativa à fonte de 

financiamento FoFi 111 (orçamento de estado) e, as verbas para a Ação Social Escolar, 

dependendo essencialmente das verbas enviadas pela DGEstE, passaram a chegar à 

escola, também via Município, através da fonte de financiamento 129 – Administração Local. 

 

III- CONTA GERÊNCIA 2021 

1. Fonte de Financiamento 129 – Programa “Aproximar Educação” 

De acordo com o já referido, os procedimentos relativos à requisição de verbas para fazer 

face às despesas de funcionamento do Agrupamento foram articulados com o Município. 

Assim, desde 2015, mensalmente foi apresentada uma proposta de “orçamento” para 
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responder aos compromissos assumidos e à previsão de despesa, nas diferentes rubricas 

orçamentais da fonte de financiamento 129, procedimento que se manteve durante o ano 

económico de 2021. 

Durante o ano económico de 2021 foram solicitadas e transferidas as verbas que se 

registam na tabela abaixo  

 

 

2. Fonte Financiamento 111 – Orçamento de Estado 

Com a implementação do programa “Aproximar Educação”, apenas os custos com o 

pessoal docente em exercício de funções no agrupamento continuariam a ser requisitados 

pelo conselho administrativo na fonte de financiamento 111 – orçamento de estado.  

 

Regista-se que no ano económico de 2021 não houve qualquer transferência de verba para 

Manuais Escolares, uma vez que, foram distribuídos gratuitamente a todos os alunos até ao 

12.º ano, incluindo os alunos que frequentam o ensino e a formação profissional.  

 

 

 

Atividade (129 017) 
Valor 

Requisitado 2021 

190 – Educação Pré-Escolar 2.242,00 

192 – Ensino – 2.º, 3.º CEB e Secundário 31.000,00 

192 - Ensino -Capital 5.200,00 

197 – Projetos (Biblioteca, Robótica e Par a Par com a saúde)) 2.200,00 

199 – Ajudas de Custo - IPI 3.000,00 

 43.642,00 

Outras Transferências Correntes (Cláusula 32.ª) 

ASE (2º, 3º Ciclo e Secundário – 129 019) 

190-Auxilios Económicos Capital D.I. 
600,00 

190 – Auxílios Económicos e Seguro Escolar Pré-escolar 150,00 

191- Auxílios Económicos e Seguro Escolar 1.º CEB 1.000,00 

192 - Auxílios Económicos e Seguro Escolar 2.º e 3.º ciclos e Ensino Secundário 87.026,38 

 88.776,38 

TOTAL TRANSFERIDO 132.418,38 
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MAPA DA CONTA DE GERÊNCIA 

2.1 - Encargos com Pessoal 

 

 

 

2.2 - Ação Social Escolar 

Por indicação da Direção-Geral do Tribunal de Contas, o mapa da Conta de Gerência da 

Escola tem de refletir, também, a movimentação das verbas inerentes aos Serviços de Ação 

Social Escolar (SASE) e que resume a Conta Gerência da ASE, que é contabilizada no 

valor global da conta de Gerência da Escola (incluindo o valor recebido, também, através da 

Administração Local). 

Assim, pode constatar-se na tabela seguinte o total da receita e da despesa. 
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Notas explicativas referentes ao mapas a seguir apresentados: 

Medidas: 

 Medida 017 – Receitas e despesas de funcionamento  

 Medida 019 – Receitas e despesas relativas à Ação Social Escolar 

 Medida 095 – Receitas e despesas do Orçamento de Estado destinadas 

exclusivamente a materiais de prevenção da pandemia Covid -19 

Atividades: 

 Atividade 190 – Receitas e despesas Pré-escolar 

 Atividade 191 – Receitas e despesas 1º Ciclo 

 Atividade 192 – Receitas e despesas 3º Ciclo e Secundário 

 Atividade 197 – Receitas e despesas de Projetos 

 Atividade 199 – Receitas e despesas da Educação Especial 

Fontes de Finaciamento FoFi): 

 FoFi  311 – Receitas e despesas referentes a verbas transferidas pelo Orçamento de 

Estado 

 FoFi  319 – Receitas e despesas referentes a verbas transferidas pela DGEstE 

destinados à Ação Social Escolar 

 FoFi  522 – Receitas e despesas do Orçamento de Compensação em receita 

relativos a saldos anteriores ao ano corrente 

 FoFi  515 - Receitas e despesas do Orçamento de Compensação em receita 

relativos ao ano corrente 

 FoFi  541  - Receitas e despesas do Orçamento de Compensação em receita 

referentes a verbas transferidas pelas Autarquias 

 FoFi 443 - Receitas e despesas do Orçamento de Compensação em receita 

referentes a verbas FSE (Fundo Social Europeu) – POCH, relativas ao ano corrente 

 FoFi 488- FoFi 443 - Receitas e despesas do Orçamento de Compensação em 

receita referentes a verbas FSE (Fundo Social Europeu) – POCH, relativas a saldos 

anteriores ao ano corrente 

 



Relatório Conta de Gerência 2021 
 

9 

 

RECEITA 

 

 

Sendo que: 04.03.01–receitas relativas a refeições; 06.02.03 receitas correntes; 11.02.00–receitas capital 

 

Mapas anexos aos Balancetes referentes a dezembro de 2021 

A seguir apresentam-se os balancetes, por fonte de financiamento e atividade perante os 

quais se pode verificar a receita, a despesa e os saldos transitados para a gerência 

seguinte, refletidos no mapa de conta gerência. 
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FoFi  311 – Receitas e despesas referentes a verbas transferidas pelo Orçamento de 

Estado 

1º ciclo 

 

 

Orçamento Participativo 

 

Contingência COVID 

 

FoFi  319 – Receitas e despesas referentes a verbas transferidas pela DGEstE 

destinados à Ação Social Escolar 

Acção Social Escolar- Takeaway 
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FoFi  522 – Receitas e despesas do Orçamento de Compensação em receita relativos 

a saldos anteriores ao ano corrente. 

Funcionamento - Capital 

 

Funcionamento 

 

Projetos 
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Intervenção Precoce 

 

Saldos ASE: 

Pré-Escolar

 

1º Ciclo-CEB

 

2º, 3º Ciclo e Ensino Secundário
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Capital 

 

FoFi  515 - Receitas e despesas do Orçamento de Compensação em receita relativos 

ao ano corrente. 

 

Capital 

 

Projetos 
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ASE 

Bufete- Papelaria-AED 

 

Refeitório 

 

 

FoFi  541  - Receitas e despesas do Orçamento de Compensação em receita 

referentes a verbas transferidas pelas Autarquias. 

Pré-Escolar 
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Funcionamento 

 

Capital 

 

Projetos
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Intervenção Precoce 

ASE – Pré-Escolar 

 

ASE – 1º Ciclo

 

ASE – 2º 3º Ciclo e Ensino Secundário 
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FoFi 443 - Receitas e despesas do Orçamento de Compensação em receita referentes 

a verbas FSE (Fundo Social Europeu) – POCH, relativas ao ano corrente. 

Cursos Profissionais 

 

Capital

 

AVCOA
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Refeições – Cursos Profissionais 

 

FoFi 488- FoFi 443 - Receitas e despesas do Orçamento de Compensação em receita 

referentes a verbas FSE (Fundo Social Europeu) – POCH, relativas a saldos anteriores 

ao ano corrente 

AVCOA

 

Cursos Profissionais 

 

Capital 
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Saldo - Refeições Cursos Profissionais 

 

 

 

3. Notas ao Balanço e à Demonstração dos Resultados 

Respondendo ao Tribunal de Contas e às novas exigências contabilísticas (SNC-AP), neste 

momento apresentamos algumas notas ao balanço e à demonstração dos resultados. 

O inventário patrimonial foi elaborado e encontra-se devidamente atualizado e traduz 

fielmente o ativo da entidade. Contudo, o inventário dos materiais correntes, bens de 

consumo diário, inventário permanente, ainda não funciona na generalidade dos 

armazéns, com exceção dos armazéns Bufete e Papelaria onde a consulta das 

existências é conferida e tratada no final de cada trimestre.  

A conta de acréscimos e diferimentos e provisões não foi utilizada no ano de 2021, pelo 

facto de usarmos um regime de contabilidade simplificado. 
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4. Conclusão 

A contabilidade pública iniciou um novo ciclo de reforma com a publicação do Sistema de 

Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP) e foi neste contexto 

(de aprendente) que prestamos contas no ano de 2021 e que se elaborou a respetiva conta 

gerência. 

Regista-se que foram, sempre, objetivos deste Conselho Administrativo, tendo em conta, a 

conjuntura de cada ano económico, as significativas alterações ao sistema de contabilidade 

e as opções expressas no Projeto Educativo do Agrupamento, responder às exigências e 

solicitações de todos aqueles que fazem parte integrante desta Comunidade Educativa, em 

particular dos alunos e da melhoria constante do seu processo de ensino e aprendizagem. 

Julgamos ter respondido de forma adequada às expetativas deste Conselho Geral.  

A Conta Gerência 2021 apresentada a esta data para ser analisada e aprovada pelo 

Conselho Geral, foi aprovada pelo Conselho Administrativo do Agrupamento no passado dia 

31 de março, e foi o presente Relatório elaborado na sua sequência e em correspondência. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Presidente do Conselho Administrativo, 
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