Sugestões / recomendações para a apresentação do relatório da conta de
gerência
- Mencionar as entidades (juntas de freguesias, etc.) que contribuíram com apoios monetários (no
âmbito do desporto escolar e materiais vários) / verba descriminada atribuída por cada entidade ao
agrupamento em vez de aparecer juntamente com outras fontes de receita;
- Os campos de valores que são aplicados nas várias áreas sejam mais descriminados,
nomeadamente no que diz respeito à alimentação e às obras de reparação, entre outras;
- No que se refere às fontes de financiamento cento e vinte e três e cento e vinte e nove, e sendo
estas de financiamento diferentes, devem ser apresentadas separadamente. Convém discriminar
estes dois itens para que o documento se torne claro, uma vez que as verbas não podem transitar de
uma rúbrica para a outra;
- Receitas próprias onde aumentam e onde diminuem;
- Relativamente às receitas da Ação Social Escolar, referenciar as descidas e subidas;
- Seria útil colocar uma nota explicativa quando se verifica uma grande descida ocorrida no ponto
“Auxílios económicos”;
- dentro do que é possível as “Despesas”, relativamente à atividade cento e noventa, despesas do
Pré-escolar, estas deveriam aparecer descriminadas em rácio por escola e por aluno;
- Indicar situações específicas – ex.: No quadro resumo das receitas correntes e de capital apareceu a
atividade cento e noventa e um referente ao orçamento para os manuais escolares do primeiro ano;
- No quadro “Orçamento do Estado - Fonte de Financiamento cento e onze”, os blocos deveriam ser
legendados para se saber ao que cada um corresponde;
- Há dados que poderiam estar mais claros e valores desdobrados, nomeadamente os “Donativos”
para que fiquem mais percetíveis quando se cruzarem as despesas com as receitas:
- As siglas que aparecem no documento devem ser legendados para se saber ao que cada um
corresponde;
- Os documentos apresentados em Conselho Geral não devem de carecer de retificações.

Segue os textos das atas
Ata nº 11 (onze) - vinte e sete dias de abril de dois mil e dezasseis
No que concerne o ponto número três da ordem de trabalhos, Apresentação e aprovação do
Relatório de Conta de Gerência, a representante da União de Freguesias de Agualva Mira Sintra
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referiu que esta entidade não é mencionada no documento, apesar de ter contribuído com apoios
monetários no âmbito do desporto escolar e materiais vários.
A Conselheira, Ana Beatriz Costa, em representação da Câmara Municipal de Sintra, solicita que os
campos de valores que são aplicados nas várias áreas sejam mais descriminados, nomeadamente no
que diz respeito à alimentação e às obras de reparação, entre outras.
No que se refere às fontes de financiamento cento e vinte e três e cento e vinte e nove, e sendo
estas de financiamento diferentes, devem ser apresentadas separadamente. Convém discriminar
estes dois itens para que o documento se torne claro, uma vez que as verbas não podem transitar de
uma rúbrica para a outra.
Relativamente às receitas próprias, constatou-se que as mesmas estão a aumentar no Buffet, e a
diminuir na papelaria.
A Conselheira Ana Beatriz Costa, chamou a atenção para que os documentos apresentados em
Conselho Geral não careçam de retificações, antes pelo contrário, quando forem enviados a este
órgão, devem ser apresentados como documentos definitivos. É importante que os que são
analisados neste Conselho não necessitem de correções constantes, a fim de evitar que a aprovação
dos mesmos seja adiada. É preferível que os documentos sejam enviados com menos antecedência a
serem aprovados com sugestões de alterações.
O Relatório de Conta de Gerência de dois mil e quinze foi aprovado por unanimidade, mediante a
introdução das alterações atrás referidas.

Ata nº 17 (dezassete) - Vinte e seis dias de abril de dois mil e dezassete
Avançou-se para o ponto três, com a apresentação do relatório de conta de gerência do ano de dois
mil e dezasseis, procedendo-se ao seu confronto com o do ano anterior e às notas de melhoria
deixadas na respetiva ata. Verificou-se que estas foram tidas em conta na elaboração do atual
relatório. O diretor Luís Henriques informou que, no quadro resumo das receitas correntes e de
capital, aparece, no presente ano, a atividade cento e noventa e um que diz respeito ao orçamento
para os manuais escolares do primeiro ano, o que não aconteceu nos anos anteriores. Relativamente
às receitas da Ação Social Escolar, houve descida em todos aspetos, exceto na receita do refeitório
que subiu. Considerou-se que seria útil colocar uma nota explicativa da grande descida ocorrida no
ponto “Auxílios económicos” e que diz respeito, segundo o diretor, ao menor número de alunos no
escalão A. A representante da Junta de Freguesia, Maria Helena Cardoso, referiu que deveria
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aparecer descriminada a verba atribuída por esta entidade ao agrupamento em vez de aparecer
juntamente com outras fontes de receita. A presidente do Conselho Geral, professora Helena Gaspar,
sugeriu ainda que, no ponto três, “Despesas”, relativamente à atividade cento e noventa, despesas
do Pré-escolar, estas apareçam descriminadas em rácio por escola e por aluno. A representante dos
encarregados de educação, Ana Paula Morais, acrescentou também que neste mesmo ponto e no
quadro “Orçamento do Estado - Fonte de Financiamento cento e onze”, os blocos deveriam ser
legendados para se saber ao que cada um corresponde, assim como as siglas que aparecem no
documento. Esta conselheira referiu ainda que há dados que poderiam estar mais claros e valores
desdobrados, nomeadamente os “Donativos” para que fiquem mais percetíveis quando se cruzarem
as despesas com as receitas. O Diretor informou que as receitas de um determinado estabelecimento
de ensino do agrupamento são usadas para as necessidades desse mesmo estabelecimento e nunca
empregues noutro. Esclareceu ainda que o presente relatório cumpre o que é pedido superiormente.
A conselheira representante da Câmara Municipal de Sintra, Ana Beatriz Costa, manifestou a sua
opinião sobre o presente relatório de conta de gerência, dizendo que está bem organizado, claro e
com correção. Após a reflexão, procedeu-se à votação deste documento, sendo aprovado por
unanimidade. Este documento junta-se por fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante
como documento em anexo.

Enviado a 10 de abril de 2018 ao Diretor do agrupamento
Helena Maria Alves Duarte Gaspar
A Presidente do Conselho Geral
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