Direção Regional de Educação do Norte
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AMARES

RELATÓRIO DE CONTA DE GERÊNCIA – 2016
O presente Relatório de CONTA DE GERÊNCIA, relativo ao ano civil de 2016, foi elaborado para
dar cumprimento ao estipulado na alínea j) do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de
Abril, alterado pelo Decreto-lei nº137/2012, de 2 de julho.
As contas de Gerência do Agrupamento de Escolas de Amares (AEA), relativas ao ano civil de
2016, foram aprovadas pelo Conselho Administrativo em reunião de 19 de abril de 2017.
Constata-se um saldo de receita, igual ao saldo de despesa, de 11.860.969,99 euros
(11.301.095,20 em 2015 e 11.801.845,10 € em 2014), sendo que 135.375,61 euros transitam
para a gerência seguinte.
O relatório está organizado por Receitas e Despesas, das diferentes fontes de financiamento do
Agrupamento.

RECEITAS
I.

ORÇAMENTO DE ESTADO
i.

Pessoal

As receitas com vencimentos e gratificações do pessoal atingiram o montante de 8.334.910,02
euros, o que representa um aumento de 2,0 % relativamente a 2015, ano em que atingiu o
montante de 8.167.559,51 (8.615.351,66 em 2014 e 8.123.386,09 euros em 2013).
ii.

Receitas Correntes e Capital

Entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2016, as verbas provenientes do Orçamento do Estado
totalizaram 127.723,86 euros, sendo 126.045,96 euros de receitas correntes e 1.677,90 euros
de receitas de capital.
No exercício de 2015, estas receitas tinham sido de 148.150,46 euros (em 2014 foram de
177.809,00 e em 2013 foram de 232.309,00), o que configura uma redução de 20.426,6 euros
face ao ano anterior, 74.923,60 euros face a 2014 e 104.585,14 face a 2013.
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Legenda: Atividade 190: Jardins de Infância; Atividade 191: 1.º ciclo (manuais escolares); Atividade 192: Desenvolvimento das Atividades
Escolares; Atividade 197: Desenvolvimento de Projetos (Biblioteca, etc); Atividade 199: Educação Especial
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II. AÇÃO SOCIAL ESCOLAR (ASE): medida 019
No âmbito da ação social, as receitas totalizaram 295.316,81 euros (368.306,36 em 2015,
408.147,28 em 2014 e 355.907,98 em 2013).
As receitas desta medida de financiamento provieram de três fontes de financiamento (FF)
distintas:
- FF 119: transferências da DGEstE no valor de 107.283,94 € para encargos com leite escolar,
seguro escolar, bolsas de mérito, papelaria, alimentação (refeitórios EB2,3 e ESA), etc
- FF 123: receitas geradas pelo Agrupamento no valor de 160.374,90 € resultantes de venda de
refeições, bar e bufete das escolas EB2,3 e ESA (parte significativa destas verbas é
utilizada para pagamento da faturação resultante de bens).
- FF 242: transferências do POCH no valor de 6.100 € para cobrir despesas de alimentação dos
alunos do ensino profissional.
A partir de 1 de janeiro de 2016, a tutela decidiu agregar as diferentes contas de gerência das
escolas públicas numa única conta, integrando as verbas do orçamento de estado, Ação Social
Escolar e Receitas Próprias. No entanto, só a partir de abril de 2016 entrou em funcionamento a
medida 019, sendo até esta data as verbas da ASE incluídas na medida 017 (Orçamento de
Estado).

III.

ORÇAMENTO DE DOTAÇÕES COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA (Orçamento privativo da
Escola)

As receitas geradas pelo AEA, no ano de 2016, totalizaram 414.823,61 €, sendo que em 2015
tinham sido de 359.518,55 euros, em 2014 tinham sido de 444.643,81 € e em 2013 tinham
totalizado 586.790,00 €.
Nestas receitas estão incluídas as verbas arrecadas no âmbito do Programa Operacional Capital
Humano (POCH), no valor de 367.685,50 € (282.620,55 € em 2015, 357.220,00 € em 2014 e
504.163,65 € em 2013).
É de realçar que, da verba arrecadada do POCH, 179.899,50 € foram destinados ao
funcionamento dos cursos profissionais e 187.785,96 € destinaram-se ao pagamento de
vencimentos, independentemente dos docentes estarem afetos ou não ao ensino profissional.
É o IGEFE que centralmente decide o valor a afetar para pagamento de vencimentos e o valor a
afetar para funcionamento.
Se excluirmos as receitas provenientes do projeto do POCH, as receitas geradas e cobradas
diretamente pelo AEA em 2016, foram de 47.138,11 € (76.898,00 € em 2015, 87.423,81 € em
2014 e 82.626,35 € em 2013.
Constata-se uma diminuição das restantes receitas, decorrente fundamentalmente de verbas
arrecadadas com projetos.
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DESPESAS
1. Correntes e Capital
A despesa global do AEA em 2016, excluindo salários, foi de 522.793,78 € (677.957,80 € em
2015 e 732.188,08 € em 2014).
Os encargos com instalações (eletricidade, comunicações, correio, gás e água) totalizaram
78.207,25 € (79.218,32 € em 2015 e 92.467,19 € em 2014), o que constitui uma diminuição de
1.011,07 € face ao ano anterior, 14.259,94 € face a 2014 e 31.439,88 face a 2013.
No ano económico de 2016 as despesas diminuíram com eletricidade no valor de 2.365,11 € e
com comunicações no valor de 1.710,99 € (já tínhamos cortado 3.478,60 € em 2015 e
10.804,14 € em 2014); as despesas aumentaram com gás no valor de 184,85 € (aumento do
preço) e com água no valor de 2.883,18 € (fundamentalmente devido a uma fuga de água no
subsolo).
Os encargos com a manutenção das Instalações totalizaram 17.154,94 € (29.908,99 € em 2015
e 25.150,78 € em 2014), sendo 5.051,86 com picheleiro (3.921,26 € em 2015 e 2.155,53 € em
2014), 3.513,01 com eletricista (4.768,85 € em 2015 e 1.808,91 € em 2014) e 8.590,07 € com
obras de manutenção e requalificação de espaços (21.218,88 € em 2015).
Bens adquiridos
 Valor global: 5.641,48 € (19.050,11 € em 2015, 23.766,23 € em 2014 e 9.563,50 €
em 2013)
 Alguns dos bens adquiridos:
 1 sistema de som para EB2,3
 2 impressoras para salas de professores da EB2,3 e ESA
 3 blocos de cacifos para alunos (blocos de aula da EB2,3)
 31 cadeiras e 16 mesas para sala de aula da ESA
 3 portáteis e 1 tablet para alunos NEE
 Equipamento para cozinha da ESA

Aprovado em reunião de Conselho Geral de 27 de abril de 2017

O Diretor

(Pedro Cerqueira)
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