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1. ENQUADRAMENTO
O Relatório de Conta de Gerência do Agrupamento de Escolas de Aver-o-Mar (AEAVM), relativo
ao ano civil de 2020, foi elaborado pelo Conselho Administrativo (CA) com o objetivo de dar
cumprimento ao estabelecido na alínea b) do artigo 38º do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril,
alterado pelos Decretos-Lei n.ºs 224/2009, de 11 de setembro, e 137/2012, de 2 de julho.
A Conta de Gerência é um documento que relaciona as receitas obtidas e as despesas realizadas
pelo Agrupamento e constitui um dos instrumentos de autonomia para efeitos de prestação de
contas, segundo a alínea b), do nº 2, do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, alterado e
republicado pelo Decreto Lei n.º 137/2012 de 2 de julho.
Neste relatório, apenas as Despesas Correntes e as de Capital serão alvo de uma análise detalhada
em virtude de serem, apenas estas, da gestão direta do Conselho Administrativo. As despesas com o
pessoal extravasam as competências do Conselho Administrativo, que se limita a verificar a
correspondência entre a prestação efetiva do trabalho do pessoal docente e não docente afeto ao
AEAVM e os valores liquidados.
As contas da gerência do Agrupamento de Escolas Aver-o-Mar, relativas ao ano económico de
2020 (abarcam os anos letivos de 2019/20 e 2020/21), estão de acordo com a lei e os
regulamentos em vigor, verificando-se que o Conselho Administrativo sempre cumpriu as regras da
Contabilidade Pública quanto à arrecadação das receitas bem como à realização das despesas.
Para um melhor enquadramento e análise da conta de gerência, apresentam-se também alguns
dados estatísticos relativos aos alunos, professores e funcionários do Agrupamento, referenciados ao
mês de Dezembro de 2020.
O presente Relatório de Conta de Gerência faz uma descrição e explicação das receitas e despesas
efetivas integrantes do orçamento do Agrupamento, durante o ano de 2020, e foi elaborado com
base nos documentos que integram a Conta de Gerência do Agrupamento, que será enviada para
aprovação para o Tribunal de Contas, bem como na análise das principais características do
Agrupamento, no que respeita aos alunos e aos recursos humanos.
Em termos gerais, procura-se transmitir de forma clara, ainda que sucinta, a execução orçamental
desenvolvida ao longo do ano de 2020, balizada nos normativos legais e nas orientações emanadas
pelo Conselho Geral, nomeadamente no que respeita à Ação Social Escolar. Manteve-se a
preocupação de aproximar os equipamentos/instalações a um mesmo nível de qualidade e
conforto, apesar dos constrangimentos de ter de lidar com duas estruturas diferentes, responsáveis
pelos equipamentos e edificado (Câmara Municipal da Póvoa de Varzim: responsável pelas
instalações ao nível da Educação pré-escolar e 1º ciclo; - Ministério da Educação e Ciência – DGEstE:
responsável pelas instalações da escola-sede do Agrupamento). Neste ano, e em termos de
instalações, destaca-se a conclusão da intervenção da requalificação da escola-sede, iniciada em
dezembro de 2018.
A partir do ano económico 2016, inclusive, a contabilidade do ASE passou a ser integrada na
contabilidade da escola – POCE-EDU, tendo evoluído, há dois anos, para o sistema CONTAB»
POC-EDU. Regista-se o uso de programa de contabilidade específico para o ensino, o CONTAB,
sendo que a aplicação decorreu através do sistema Inovar Contabilidade (5º ano de aplicação), de
acordo com as regras do SNC-AP (SISTEMA DE NORMALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA PARA
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS).

Todos estes registos e documentos que suportam a Conta de Gerência e respetivo relatório
encontram-se arquivados nos Serviços de Administração Escolar.

2. O Conselho Administrativo
O Conselho Administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativa/financeira, conforme
estipulado no artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º
137/2012 de 2 de julho, e assim compete-lhe aprovar o projeto de orçamento anual com as linhas
orientadoras definidas pelo Conselho Geral e elaborar o relatório de Contas de Gerência de acordo
com as alíneas a) e b), do artigo n.º 38.
O Conselho Administrativo é composto por 3 elementos abaixo indicados:
Nome

Cargo

Carlos Manuel Gomes de Sá
Maria Helena Fernandes da Costa
Ana Cândida Martins Novo Carneiro de Brito

diretor
Subdiretora
Coordenadora técnica

Função no CA
Presidente
Vice-presidente
Secretária

Período em exercício

De 01.01.2020
31.12.2020

a

O Conselho Administrativo sempre cumpriu as regras da Contabilidade Pública quanto à
arrecadação das receitas bem como à realização das despesas.
O Conselho Administrativo na sua responsabilidade direta deu especial atenção às solicitações
financeiras mais prementes, tentando dar resposta aos encargos surgidos nas escolas e jardins-deinfância que compõem o Agrupamento, agindo em articulação com a autarquia. Teve em
consideração uma gestão direcionada seguindo os princípios de racionalidade económica e
financeira de rigor orçamental, sem pôr em causa o funcionamento dos estabelecimentos de ensino
e a realização das atividades previstas, em linha com as recomendações do Conselho Geral, no ano
em apreço condicionadas, também, pela situação de pandemia COVID19 e todas as
limitações/ações daí resultantes.

Em reunião mensal, calendarizada, por norma, ao dia 08 de cada mês, reuniu ordinariamente este
órgão, para uma melhor análise dos documentos de registo e apreciação global do orçamento, de
receita e despesa, pelo que todos os valores que são apresentados, resultaram de registos efetuados
e validados pelo presente órgão. Considerando a necessidade de aprovação do presente do
documento, o conselho administrativo reuniu, de forma extraordinária, a 16 de março último.

3. Metodologia
Os elementos das Contas de Gerência resultam dos valores registados nos seguintes documentos
(em suporte informático):









Contas Correntes;
Caixa;
Diário de Fluxos Financeiros;
Balancete Mensal;
Reconciliação Bancária à data de 31 dezembro de 2019;
Mapas Auxiliares;
Mapas da Conta de Gerência;
Outras Informações Complementares

A contabilidade, de acordo com a classificação económica vigente, cada Fonte de Financiamento
desdobra-se em Atividades, a saber:
Em abril de 2020 foi disponibilizado pela Direção Geral de Planeamento e Gestão Financeira do
Ministério da Educação e Ciência o orçamento atribuído ao Agrupamento em cada uma das
atividades, dispondo-se até essa data da utilização dos duodécimos do orçamento anterior. O
orçamento apresentado viria a ser cativado, em função do cenário de pandemia, situação que foi
depois parcialmente revertida, tendo havido ajustamento e reforço especifico de verbas associadas
ao combate ao vírus do COVID19.














FF 111: Orçamento do Estado (OE);
FF 123: Orçamento de Dotações com Compensação em Receitas (ODCR);
FF 119: Orçamento de Dotações ASE;
FF 121: Orçamento de Dotações com Compensação em Receitas (ODCR);
FF 129: Orçamento de Dotações com Compensação em Receitas - FF 129;
FF 190: Pré-Escolar;
FF 191: 1º Ciclo (inclui as despesas correntes e de funcionamento do 1º ciclo)
FF 192: inclui as despesas correntes e de funcionamento dos 2º e 3º ciclos e ensino
secundário, nomeadamente as que se relacionam com o funcionamento da escola e a
aquisição de bens e serviços;
FF 197 – Funções não letivas (inclui as verbas para o Projeto de Desporto Escolar);
FF 199: Educação Especial;
FF 282: Orçamento do Programa Erasmus;
FF: 243: Orçamento do Programa Operacional Potencial Humano (POCH).

Existem ainda receitas provenientes de venda de produtos (bufete, refeitório, papelaria e
reprografia) e transferências da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim (custo com
telecomunicações do JI e 1º ciclo) e da DGEstE, neste caso para o serviço de Ação Social Escolar
(ASE), nomeadamente para comparticipação nas refeições, auxílios económicos, Leite Escolar e
Seguro Escolar.
De referir as FF referentes às verbas do ASE: Bufete, Refeitório e Papelaria » FF 123; Auxílios
Económicos e Seguro Escolar e Leite Escolar » FF 119. A FF 121 engloba os saldos do ano anterior da
FF 123 E 129. A FF 282 é usada para o projeto Erasmus+.
Poderemos ainda registar, nesta linha, que o Conselho Administrativo elaborou o projeto de
orçamento anual tendo em conta indicadores do Gabinete de Gestão Financeira, as verbas
despendidas no ano económico anterior e as necessidades de novas aquisições, distribuindo as
despesas correntes por sete blocos:
 Bloco A – verbas destinadas a suportar despesas de deslocação, ajudas de custo, vestuário do
pessoal não docente e as visitas de estudo dos alunos;
 Bloco B – neste bloco inclui-se a aquisição de livros técnicos e documentação técnica. Assim
como encargos com materiais escolares afetos à função de ensino;
 Bloco C – despesas com combustível e lubrificantes, com as instalações e comunicações
(água, eletricidade, comunicações, etc, …);
 Bloco D – despesas de limpeza e higiene, material de escritório e outros bens;
 Bloco E – despesas com contratos de arrendamento (excluem-se os alugueres destinados a
atividades do Desporto Escolar);
 Bloco F – despesas com conservação e manutenção das instalações e assistência técnica;
 Bloco G – despesas com formação, seguros e publicidade, este bloco engloba verbas para
outras situações residuais não previstas nos restantes blocos.

4. Caracterização do Agrupamento
4.1 Instalações
O Agrupamento de Escolas de Aver-o-Mar, Póvoa de Varzim, situa-se a norte do concelho,
abarcando quatro freguesias-base, ainda que hoje reagrupadas (Aver-o-Mar, Navais, Aguçadoura e
Estela) e integra sete estabelecimentos de ensino, dos quais cinco com valência de educação préescolar e sete com 1º ciclo, a que se junta a escola sede, com 2º e 3º ciclos:
o
o
o
o
o
o
o

- EB/JI de Agro Velho
- EB de Refojos
- EB de Aver-o-Mar
- EB/JI de Barros
- EB/JI de Teso
- EB de Fieiro
- EN de Aldeia
Nota: o JI de Navais, a partir de setembro de 2020, assume-se associado à EB/JI de Teso,
uma vez que no final do ano letivo 2019/20 a EB de Barros encerrou, daí a contabilização
de apenas sete estabelecimentos de ensino.

4.2. Alunos/Turmas
No presente ano letivo o Agrupamento contou com 72 turmas, distribuídos pela educação Préescolar, 1º ciclo (dois currículos vigentes), 2º ciclo, 3º ciclo (dois currículos vigentes) e CEF,
totalizando 1269 alunos, assim distribuídos:

Quadro 1: Distribuição de alunos, por currículo (Fonte: Inovar» Área Administrativa » Cursos)

Verificou-se em relação ao ano anterior, a uma quebra de alunos do número de alunos (menos 63),
que é sentida em todos os níveis de ensino, como podemos observar no Quadro 2. Regista-se uma
quebra significativa ao nível do 1º ciclo, que acabará por ter reflexos futuros, bem como no 3º ciclo,
aqui relevando o fim do curso CEF e uma maior procura de saídas profissionalizantes. Transversal a
todos os ciclos será o regresso de muita população migrante aos países de origem, em parte
resultado das condições vividas com a pandemia.
Nº de alunos
Ano letivo

Pré-escolar

1º ciclo

2º ciclo

3º ciclo*

Total Agrupamento

2005/06
2006/07

219
211

824
824

495
471

464
542

2002
2048

2007/08

203

826

418

504

1951

2008/09

208

770

363

503

1844

2009/10

188

754

369

490

1801

2010/11

198

714

360

448

1720

2011/12
2012/13

208
186

675
646

350
341

493
454

1726
1643

2013/14
2014/15

159
148

618
583

304
265

444
375

1525
1424

2015/16

133

575

261

385

1376

2016/17

132

568

271

373

1344

2017/18

122

568

267

386

1343

2018/19

100

528

249

382

1259

2019/20
2020/21

115
113

497
471

259
252

398
370

1269
1184**

Quadro 2- Evolução da população escolar (atualização de dados feita a partir do quadro anterior)

* Inclui outras ofertas, no caso presente CEF
** Em junho de 2020, o nº total de alunos registado era de 1299, registando-se um acréscimo relativamente
ao ano letivo anterior.

4.3. Alunos/ASE
O Agrupamento presta apoio aos alunos mais carenciados através da Ação Social Escolar (ASE). No
total, no final do ano letivo de 2019/20 havia 734 alunos subsidiados, valor que em dezembro de
2020 (ano letivo seguinte) se fixava nos 530 alunos subsidiados, num valor global de 48,49% (era,
no final do ano letivo, de 68,50%), assim distribuído: 45,86% no 1º ciclo; 54,37% no 2º ciclo e
47,83% no 3º ciclo (dados de junho 2020: 53,60% no 1º ciclo; 69,54% no 2º ciclo e 76,45% no
3º ciclo). Dos alunos subsidiados, 234 são de escalão A, o que perfaz uma taxa de 44,0% (era de
40% em dezembro do ano anterior).
O Quadro 3 apresenta o número de alunos beneficiários da ASE por escalão e por ano de
escolaridade, considerando os dados em 30.06.2020 e 31.12.2020, a partir dos valores extraídos
do programa Inovar SASE (quadro 4, conforme modelo DRE /ASE AE Nº4/2005).

Quadro 3 - Distribuição de alunos subsidiados por escalão/Ano (Fonte: Inovar ASE,. Mapa SS10)

Quadro 4 - Valores de referência em 30.06.2030 e 31.12.2020, para efeitos de ASE

4.4 Serviço de Refeitório
No ano em análise, importará distinguir dois períodos, marcados pela pré-pandemia e as vivências
da pandemia. Se considerarmos os dados de março, até à interrupção das atividades no dia 13,
registamos uma média de 309 refeições/dia servidas na cantina da escola sede, com máximos de
422 refeições à 3ª feira e mínimos, à 4ª feira, de 165 refeições. Somente em 18 de setembro a
cantina voltou a servir refeições, já com uma nova orgânica escolar, no caso a divisão dos alunos
em turnos, daqui resultando um muito significativa redução no número de utilizadores do
refeitório: média de 157 refeições/dia, com registos muito regulares (máximo de 163 e mínimo de
148).

Quadro 5 – Refeições servidas: valores de referência em março 2020 e dezembro 2020 (Fonte: Inovar ASE» Refeitório» Mapa SAS03)

Ao nível do 1º ciclo e JI, as refeições são proporcionadas pela autarquia, pagando os pais
diretamente a esta o respetivo custo, com uma monitorização feita mensalmente nas escolas,
através de mapas/ registos disponibilizados à Câmara.

4.5. Recursos Humanos
No que respeita aos recursos humanos que asseguram o funcionamento do Agrupamento (Quadro
6), verifica-se que no ano letivo 2019/2020 foi composto por 179 colaboradores, sendo 107
docente dos quadros e 20 contratados. (Quadros 6 e 7).
4.5.1 Pessoal docente e não docente (em 31.12.2020)
Docentes
Técnicas Superiores
Coordenadora Técnica
Assistentes Técnicos
Encarregada Operacional
Assistentes Operacionais
Total

127
3
1
6
1
41
179

Quadro 6 - Recursos humanos docentes e não docentes (Fonte: Inovar Pessoal» Gestão» Balanço Social» Q1)

O défice que se vinha registando, em termos de assitentes técnicos e operacionais, encontra-se regularizado,
de acordo com a atual Portaria que estabelece o rácio de pessoal não docentes afeto às escolas.

Quando ao tipo de vínculo, a distribuição é a seguinte:

Quadro 7 - Tipo de vínculo (Fonte: Inovar Pessoal» Gestão» Balanço Social» Q1

5. Mapas
Considerem-se, nesta parte do Relatório, uma análise parcelar dos dados constantes dos mapas
síntese da Conta de Gerência, documentos extraídos do programa de gestão Inovar Contabilidade,
que pela sua extensão se apresentam em anexo, a saber:
Anexo 1: Conta de Gerência: desempenho orçamental
Anexo 2: Balanço
Anexo 3: Contratação

5.1 Orçamento de receita e despesa

5.2 Orçamento de receita e despesa, por fonte de financiamento

5.3 Orçamento da receita e da despesa por rúbrica

5.4 Disponibilidades

5.5 Orçamento da receita e despesa análogo

5.6- Receitas liquidas e recebidas

5.7 Receita por fonte de financiamento

5.8 Receita liquida e cobrada, por rúbrica

5.9 Disponibilidade orçamental da receita, por rúbrica

5.10 Receita análogas

5.11 Despesa, por fase

5.12 Despesa, por fonte de financiamento

5.13 Despesa, análoga

5.14 Pagamentos a fornecedores

5.15 Saldos

5.17: Mapa resumo da Conta de Gerência

7. Considerações Finais
A conta de gerência de 2020 do Agrupamento de Escolas Aver-o-Mar está conforme a lei e
regulamentos em vigor, refletindo os saldos transitados, entregues no Cofre do Estado.
A Conta de Gerência reflete uma estratégia de gestão ancorada em princípios de racionalidade
económica e financeira, rigor orçamental e de combate persistente de todas as situações de
desperdício detetadas, sem pôr em causa o funcionamento do Agrupamento e a realização das
atividades previstas no Plano Anual de Atividades, bem como outras que, não estando aí
consideradas, tiveram aprovação do Conselho Pedagógico e do Diretor, com consequente
aprovação pelo Conselho Geral.
Procurou-se gerir o Agrupamento com rigor e equilíbrio as verbas postas à disposição da escola, na
senda dos princípios orçamentais sabiamente definidos e aprovados pelo Conselho Geral, como
demonstra o relatório de contas ora em análise.
De destacar:
a) A melhoria dos espaços físicos e equipamentos da escola sede com recurso a financiamento
por via da candidatura a projetos de âmbito local (Orçamento Participativo Escolar);
b) participação em programas Erasmus+ de professores e alunos;
c) Financiamento das visitas de estudo dos alunos do 2.º e 3.º ciclo pela via do orçamento ASE

d) Realização de formação para o pessoal não docente (assistentes técnicos) nos programas
informáticos de gestão administrativa;
e) Pagamento das despesas de transporte do desporto escolar não suportadas pelas verbas
recebidas do estado;
f) Continuação da aquisição de obras para o fundo documental da biblioteca;
g) Reparações de conservação e manutenção dos equipamentos informático e na rede de
comunicações (telefones)
Procurou-se gerir com rigor e equilíbrio as verbas postas à disposição do AEAVM, como demonstra
o relatório de contas apresentado.

Aver-o-Mar, 22 de março de 2020

O Conselho Administrativo

________________________________________________
(Carlos Manuel Gomes de Sá)
________________________________________________
(Maria Helena Fernandes da Costa)
________________________________________________
(Ana Cândida Martins Novo Carneiro de Brito)

O Presidente do Conselho Geral
________________________________________________
(Ilídio Manuel Ramos Macedo Machado)

Anexos:_ Conta de Gerência
Anexo 1: Desempenho Orçamental
Anexo 2: Balanço
Anexo 3: Contratação

