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1. RELATÓRIO DE GESTÃO 

1.1. Introdução 

 

A Escola Básica e Secundária da Povoação (EBSP) situa-se na Ilha de S. Miguel, 

Concelho de Povoação e dista 60 Km de Ponta Delgada. 

Carateriza-se por ser uma escola que abrange a educação de crianças e jovens desde o 

pré-escolar ao 12º ano, ensino profissionalizante, cursos PROFIJ e Cursos REACTIVAR 

em regime noturno. 

O seu Projeto Educativo caracteriza-se por uma forte ligação ao meio local e regional, 

concebendo uma intervenção diferenciada, quer ao nível da oferta de formação quer na 

organização e funcionamento da instituição, quer ainda no relacionamento com o tecido 

sócio-económico-político local. 

A EBSP é composta pela sua sede a Escola Básica 2,3/S Maria Isabel do Carmo Medeiros, 

onde são lecionados todos os níveis de ensino a partir do 2º ciclo; A Escola Básica JI/1,2,3 

de Furnas onde são lecionados os níveis desde o Pré-Escolar ao 9º ano; Sete escolas do 

1º Ciclo/Jardim de Infância, dividas por 6 freguesias, e ainda o Centro Pedagógico da 

Povoação na Lomba do Pomar para apoio aos alunos inseridos no Regime Educativo 

Especial e cursos PROFIJ. 

A EBSP é uma pessoa coletiva de direito público que goza de autonomia administrativa 

e financeira nos termos do Decreto Legislativo Regional nº 13/2013/A, terceira alteração 

ao regime de criação, autonomia e gestão das unidades orgânicas do sistema educativo 

regional, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional nº 12/2005/A, de 16 de junho, 

alterado e republicado pelos Decretos Legislativos Regionais nos 35/2006/A e 17/2010/A, 

respetivamente, de 6 de setembro e de 13 de abril. 

De acordo com o estipulado na alínea b) do artigo 80.º do referido decreto, o Conselho 

Administrativo (CA) elaborou o presente relatório de contas de gerência, do ano 

económico de 2021, com o objetivo de o publicitar e de esclarecer a comunidade 

educativa acerca de toda a administração e gestão financeira da EBSP. Após a sua 

aprovação por parte do CA, será entregue uma cópia ao Presidente da Assembleia de 

Escola, com o intuito deste órgão emitir parecer sobre o mesmo, cumprindo com o 

estipulado na alínea h) do n.º 1, Art.º 55.º do Decreto Legislativo Regional n.13/2013/A, 
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de 30 de agosto. Este relatório faz parte integrante das contas de gerência a enviar ao 

Tribunal de Contas.  

De referir que o CA, com o apoio da equipa de Assistentes Técnicos dos Serviços 

Administrativos, controla todo o processo financeiro, desde o cabimento de verba, 

autorização de despesa, até ao seu pagamento.  

Este relatório contempla um único orçamento, o do Fundo Escolar (FE), à semelhança do 

ano económico anterior. A partir do ano económico de 2019, todo o orçamento da escola 

(sendo os bens que constavam do OE foram integrados no imobilizado) passou para o 

Fundo Escolar que tem como principal financiador o Governo Regional dos Açores 

(GRA), através da Secretaria Regional da Educação (SRE), de acordo com a Lei de Bases 

do Sistema Educativo, pois compete ao Estado financiar e apoiar todos os cidadãos para 

que possam ter acesso à educação. De realçar que o orçamento do Fundo Escolar 

contempla, também, as receitas próprias da escola, que constituem uma mais-valia para o 

investimento na mesma, dando particular destaque às rubricas que a Assembleia de Escola 

entende como prioritárias. 

O orçamento é suportado por duas fontes de financiamento (FF); a FF-311 que contempla 

as transferências do GRA e a FF-500 referente às receitas próprias, geradas pela escola. 

De salientar que as contas das escolas são supervisionadas e já foram validadas pela 

divisão financeira da Direção Regional da Administração Educativa (DRAE). 

O presente relatório foi elaborado no âmbito da prestação de contas relativos à gerência 

de 2021, aplicando pela primeira vez o Sistema de Normalização Contabilística para a 

Administração Pública (SNC-AP), conforme definido no Decreto-Lei nº 192/2015 de 11 

de setembro, e de acordo com a Instrução nº 1/2019 do Tribunal de Contas.  

As presentes demonstrações financeiras reportam ao período de 1 de Janeiro a 31 de 

Dezembro de 2021. 

Nas notas ao Balanço e à Demonstração dos Resultados, que adiante apresentamos, 

damos conta das informações relevantes para melhor compreensão das demonstrações 

financeiras. As notas não aplicáveis ou materialmente irrelevantes foram omitidas.  
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1.2. Descrição sumária das atividades   

 

Partindo do princípio de que estamos a formar cidadãos, a nossa escola tem como 

principal missão proporcionar aos nossos alunos um saber qualificado com aprendizagens 

significativas, preparando-os para o amanhã, fomentando ainda o exercício de uma 

cidadania responsável assente na democracia e na liberdade de cada um, respeitando 

diferenças e promovendo a equidade. Assim, foram definidos um conjunto de finalidades 

que configuram a natureza da escola:  

- Facultar aos jovens um sistema de ensino de teor científico e tecnológico;  

- Possibilitar a qualificação de recursos humanos através de uma formação oficial 

adequada;  

- Contribuir para a realização pessoal dos alunos, possibilitando o contacto com o mundo 

académico;  

- Facultar aos discentes uma estrutura sólida no âmbito da formação geral, científica, 

tecnológica e profissional, capaz de preparar os alunos para uma vida ativa e 

prosseguimento de estudos;  

- Educar os alunos na cidadania, incutindo atitudes, valores e comportamentos 

concordantes com uma sociedade democrática, como a solidariedade, o espírito crítico e 

o civismo;  

- Desenvolver vias de aproximação entre a escola e as instituições de teor profissional, 

social e cultural presentes na sociedade.  

 

1.3. Estrutura organizativa   

 

A assembleia de escola (AE) é o órgão responsável pela definição das linhas orientadoras 

da atividade da unidade orgânica, com respeito pelos princípios consagrados DLR 

n.º13/2013/A de 30 de agosto. A AE é o órgão de participação e representação da 

comunidade educativa, estando salvaguardada na sua composição a participação de 

representantes dos docentes, dos pais e encarregados de educação, dos alunos, do pessoal 

não docente e da autarquia local. 
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O conselho pedagógico (CP) é o órgão de coordenação, supervisão pedagógica e 

orientação educativa da unidade orgânica, nomeadamente nos domínios pedagógico-

didático, da orientação e acompanhamento dos alunos e da formação inicial e contínua do 

pessoal docente e não docente. 

 

O conselho executivo (CE) é o órgão de administração e gestão da unidade orgânica nas 

áreas pedagógica, cultural, administrativa, patrimonial e financeira. 

 

O conselho administrativo (CA) é o órgão deliberativo em matéria administrativa, 

patrimonial e financeira da unidade orgânica, nos termos da legislação em vigor. 

 

Os Serviços de Administrativos destinam-se a apoiar o funcionamento da Escola, no 

domínio contabilístico e administrativo com vista à perfeita implementação do Projeto 

Educativo da mesma. 

Tais serviços contemplam: 

a) uma Chefe de Serviços de Administração Escolar, responsável pelos serviços;  

b) dois assistentes técnicos que desempenha funções no setor de alunos; 

c) dois assistentes técnicos que desempenham funções no setor de pessoal; 

d) duas assistentes técnicas que desempenham funções no setor contabilidade; 

e) uma assistente técnica que desempenha funções no setor de tesouraria; 

f) uma assistente técnica que desempenha funções no setor de Expediente 

Geral/Arquivo; 

g) uma assistente técnica que desempenha funções no setor de Ação Social Escolar; 

h) uma assistente técnica que desempenha funções no setor de Vencimentos. 
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DIAGRAMA FUNCIONAL 
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1.4. Recursos humanos   

 

A EBSP a 31 de dezembro de 2021 totalizava 219 elementos, para assegurar as diferentes 

atividades, detendo as valências, experiência e formação adequadas para o exercício das 

funções atribuídas. A maior parte das pessoas encontra-se na faixa etária dos 41 aos 50 

anos e há um marcante predomínio do sexo feminino (73%).  

Categoria  

Técnico Superior  3 

Assistentes operacionais 54 

Técnico de informática  1 

Coordenador Técnico  1 

Docente 146 

Assistente Técnico  14 

Tipo de contrato  

PND Contrato por tempo indeterminado  72 

PND Contrato a termo resolutivo  1 

PD Contrato por tempo indeterminado 110 

PD Contrato a termo resolutivo 36 

Faixa etária  

20-30  10 

31-40  28 

41-50  99 

51-60  64 

61-70  18 

Sexo  
Masculino  58 

Feminino  161 

 

1.5. Organização contabilística 

  

1. Existe um manual de procedimentos contabilísticos organizado que garante 

a execução da contabilidade de forma rigorosa, criteriosa e isenta de erros 

materiais.   

2. Os documentos de suporte ao registo das operações contabilísticas estão 

arquivados da seguinte forma:   

• Despesas – por processo de despesa, o qual integra o n.º de processo de 

despesa, a informação de cabimento, a autorização da despesa, o n.º de 

compromisso, a nota de encomenda, o documento comprovativo da despesa 

(fatura ou documento equivalente), o pedido de libertação de crédito, o pedido 

de autorização de pagamento e recibo comprovativo do pagamento. Estes 

processos estão arquivados por ordem de pagamento organizados de acordo 

com a classificação económica das despesas públicas.  
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• Pagamentos – Os documentos comprovativos dos pagamentos, pedidos de 

autorização de pagamentos autorizados, estão arquivados cronologicamente e 

anexados ao processo de despesa.  

3. A EBSP desde 2018 que utiliza a solução de Gestão de Recursos Financeiros em modo 

partilhado (GeRFiP) que integra a gestão logística, orçamental, financeira e patrimonial.  

O sistema informático para a execução da contabilidade assenta em mecanismos 

automáticos de geração de movimentos contabilísticos. Trata-se de um sistema de gestão 

financeira e contabilística em que os movimentos contabilísticos e patrimoniais são 

gerados à medida que as tarefas e as operações inerentes à execução orçamental são 

executadas. 
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2. Demonstrações financeiras 

2.1. Balanço 
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2.2. Demonstração dos resultados por natureza 

 

 
 

 

2.3. Demonstração das alterações no património líquido 
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2.4. Demonstração de fluxos de caixa 
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3. Anexo às Demonstrações financeiras 

3.1. Nota 1 - Adoção pela primeira vez do SNC-AP – Divulgação transitória   

 

As presentes demonstrações financeiras são as primeiras apresentadas de acordo com as 

Normas Contabilísticas Públicas (NCP), sendo que foram reconhecidos todos os ativos e 

passivos e a sua respetiva mensuração de acordo com as NCP.  

Os ajustamentos resultantes da mudança de políticas contabilísticas que se verificaram 

estão reconhecidos no saldo da conta “outras variações do património líquido” no período 

em que os elementos foram reconhecidos e mensurados.  
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3.2. Identificação da Entidade, Período de Relato e Referencial Contabilístico   

 

Designação da entidade: Escola Básica e Secundária da Povoação  

NIF: 672002310 

Sede: Rua Padre João de Medeiros S/N 9650-403 Povoação 

Tutela: Direção Regional da Administração Educativa - Secretaria Regional da Educação 
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Responsável máximo do serviço: Presidente do Conselho Executivo - Tiago Gonçalves 

Pinto 

As demonstrações financeiras foram preparadas em harmonia com o Sistema de 

Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo 

Decreto-lei nº 192/2015, de 11 de setembro.  

De referir que as notas não indicadas neste Anexo não são aplicáveis, ou significativas 

para a compreensão das Demonstrações Financeiras em análise.  

Não existiram, no decorrer do exercício, quaisquer casos excecionais que implicassem 

diretamente a derrogação de qualquer disposição prevista pelo SNC-AP que tenham 

produzido efeitos materialmente relevantes e que pudessem pôr em causa a imagem 

verdadeira e apropriada das demonstrações financeiras. 

Conforme referido anteriormente, as presentes demonstrações financeiras são as 

primeiras apresentadas de acordo com as NCP. Dado que a data de transição para este 

novo referencial foi o dia 1 de janeiro de 2021, os valores referentes ao período findo em 

31 de dezembro de 2020 foram reexpressos no balanço e demonstração de resultados, 

permitindo assim a sua comparabilidade.  

 

3.3.  Nota 2 – Principais Políticas Contabilísticas, alterações nas estimativas 

contabilísticas e erros  
 

As demonstrações financeiras (DF) foram apresentadas de acordo com a Norma 

Contabilística Pública (NCP) n.º 1 – Estrutura e conteúdo das demonstrações financeiras 

utilizando como unidade monetária funcional o euro.  

As DF apresentam de forma apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e 

os fluxos de caixa da EBSP. Representam de forma fiel os efeitos das transações, outros 

acontecimentos e condições, de acordo com a definição e critérios de reconhecimento de 

ativos, passivos, rendimentos e gastos conforme a estrutura conceptual das NCP.  

A informação comparativa relativa ao período anterior foi divulgada para todas as 

quantias relatadas nas DF, respeitando o princípio da continuidade, as políticas 

contabilísticas foram adotadas de maneira consistente ao longo do tempo.  
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As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível 

da apresentação, quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem.  

Não se verifica nenhuma alteração materialmente relevante decorrente da aplicação das 

Normas Contabilísticas Públicas.  

  

3.4.  Valores de caixa e depósitos bancários  

 

A 31 de dezembro de 2021 os valores inscritos nas rúbricas de caixa e em depósitos 

bancários estavam desagrados conforme quadro abaixo.  

 

  

O saldo indicado e que transitará para 2022, como saldo da gerência anterior, é composto, 

grosso modo, pelos valores retidos aos trabalhadores nos vencimentos de dezembro de 

2021, a entregar às respetivas entidades em janeiro de 2022, cumprindo a data limite de 

entrega; O saldo dos  projeto Erasmus mais iCulture; FSE; Verba para o clube de robótica; 

Verba remanescente do donativo da Câmara Municipal da Povoação; Receitas próprias e 

os fundos alheios carregados nos cartões SIGE e as cauções dos manuais escoares. 

  

3.5. Nota 4 - Ativos Fixos Tangíveis  

 

Os ativos fixos tangíveis adquiridos até 1 de janeiro de 2021 encontram-se registados ao 

seu custo de aquisição de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites até 

aquela data, deduzido das depreciações.  

Na transição manteve-se o critério de mensuração pelo método do custo.  

Os ativos fixos tangíveis adquiridos após 1 de janeiro de 2020 foram registados ao custo 

de aquisição, líquidos das respetivas depreciações e perdas por imparidade acumuladas. 

Os custos de aquisição incluem o custo de compra, quaisquer custos diretamente 
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atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos nas instalações da EBSP nas 

condições necessárias para operarem da forma pretendida.  

As depreciações dos ativos fixos tangíveis foram calculadas, após a data em que os bens 

foram disponibilizados para utilização, pelo método da linha reta, em conformidade com 

o período da vida útil máximo dado. As vidas úteis foram definidas conforme o 

estabelecido no Classificador Complementar 2 – cadastro e vidas úteis dos ativos 

tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento do SNC - AP, em conformidade 

com a Portaria n.º 189/2016, de 14 de julho, com as devidas adaptações ao ano de adoção 

do SNC - AP pela primeira vez.  

Durante o ano de 2021 ocorreram as seguintes variações relacionadas com os ativos fixos 

tangíveis.  

 

 

 

 



    

Secretaria Regional da Educação e dos Assuntos Culturais 

Direção Regional da Administração Educativa 

Escola Básica e Secundária da Povoação 
 

 

 

18 
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3.6. Nota 10 - Inventários  

 

 

3.7. Nota 16 – Instrumentos Financeiros  

3.7.1 - Diferimentos – ativo  

 

O valor de diferimentos - ativo registado em 2021, 2.233,94€, diz respeito na sua 

totalidade a seguros de acidentes de trabalhos contratados para os trabalhadores colocados 

na EBSP ao abrigo de Programas Ocupacionais, já pagos em 2021, mas com um período 

de vigência que se prolonga até 2022.  

 

3.7.2 – Fornecedores  

 

O valor de 38.603,60€ referente a fornecedores diz respeito a despesas contratadas 

durante o mês de dezembro e que apenas foram pagas em janeiro de 2022, cumprindo as 

datas limite de pagamento estabelecidas com os fornecedores.  

 

3.7.3 – Adiant. de clientes, contribuintes utentes  

 

O valor registado em 2021 como passivo referente ao Adiant. de clientes, contribuintes 

utentes, 3.479,92€, corresponde ao saldo dos fundos carregados nos cartões SIGE de 

alunos, funcionários e professores.  
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3.7.4 - Estado e Outros Entes Públicos  

 

O valor registado em 2021 como passivo referente ao Estado e Outros Entes Públicos, 

101.484,16€, resulta das retenções efetuadas sobre o vencimento de dezembro de 2021 

(IRS, ADSE, SS, CGA) dos trabalhadores a entregar às entidades devidas durante o mês 

de janeiro de 2022, cumprindo os prazos limite de entrega definidos.  

 

3.7.5 – Fornecedores de investimentos  

 

O valor de registado de Fornecedores de investimentos, 170€, resulta do valor para 

aquisição de mobiliário que foi pago durante o mês de janeiro de 2022, cumprindo os 

prazos limite de entrega definidos. 

 

3.7.4 - Outras contas a pagar  

 

O valor de registado de outras contas a pagar, 535.574,35€, resulta essencialmente de 

acréscimos de gastos registados com a pessoal (subsídio e mês de férias); dos acréscimos 

de gastos referentes aos contratos de comunicações e acréscimo de gastos referentes a 

outros contratos como fornecimento de cópias, água e eletricidade.  

  

 

3.8. Nota 17 – Variações no património líquido  
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3.9. Nota 18 – Benefícios dos empregados  

 

Os benefícios dos empregados de curto prazo incluem salários, subsídio de alimentação, 

subsídio de férias e de Natal, entre outras remunerações definidas por lei para os 

funcionários da Administração Pública Regional.  

As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo foram reconhecidas como gasto 

no período em que os serviços foram prestados, numa base não descontada por 

contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue como respetivo 

pagamento.  

De acordo com a legislação aplicável em matéria laboral, o direito a férias e subsídio de 

férias relativo ao período, por este coincidir obrigatoriamente com o ano civil, vence-se 

em 31 de dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte, pelo 

que os gastos correspondentes se encontram reconhecidos como acréscimos de gastos. O 

total de despesas com pessoal ascendeu em 2021 a 6.274.457,93€, um valor superior ao 

registado em 2020 em 109.755,98€.  

  

3.10. Nota 20 – Fornecimentos e Serviços Externos  

 

Os gastos com fornecimentos e serviços externos diminuíram de 2020 para 2021, de 

389.111,15€ para 342.273,09€, tendo-se mantido a estrutura de gastos com fornecimentos 

e serviços externos praticamente inalterada em relação aos anos anteriores.   

 

3.11.   Nota 23 – Resultado Líquido  

O resultado líquido de 2021 foi de -269.408,16€ .  

    

4. DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS  

As demonstrações orçamentais apresentadas no presente Relatório são referentes ao 

exercício de 2021, de 01.01.2021 a 31.12.2021, em harmonia com o Sistema de 

Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo 

Decreto-lei nº 192/2015, de 11 de setembro. A sua apresentação assenta nas orientações 

e na estrutura definidas pela NCP 26 - Contabilidade e Relato Orçamental.  
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4.1. Demonstrações de Relato Individual  

4.1.1 - Demonstração do desempenho orçamental  
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A EBSP apresentou um saldo orçamental global 142.520,40€, dos quais 28.747,39€ 

correspondem, entre outras, às verbas para: projeto ERASMUS; Clube robótica; FSE; 

Receitas próprias. O remanescente, 113.773,01€, é refente a operações de tesouraria – 

retenção efetuada sobre os vencimentos de dezembro dos trabalhadores a entregar às 

entidades devidas durante o mês de janeiro acrescido do valor das cauções dos manuais e 

valores carregados em cartões SIGE.  
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4.1.2 Demonstração de execução orçamental da receita  

 

 

A tabela seguinte apresenta a receita própria corrente: 

RÚBRICAS 2021 2020 2019 

PROPINAS 154,00 € -   €          157,50 €  

TAXAS DIVERSAS 472,71 € 97,00 €      1 096,00 €  

BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS  -   € -   €          400,00 €  

FAMÍLIAS 450,00   € -   €          820,00 €  

INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS  -   € -   €                   -   €  

PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS  1 695,37 € 2 426,00 €      5 336,26 €  

PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS  36 959,46 € 37 323,04 €    47 849,24 €  

MERCADORIAS  2 642,55 € 2 156,90 €      2 222,48 €  

PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS  13 648,33 € 11 577,06 €    20 812,69 €  

ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS  850,00 € 885,00 €      3 957,00 €  

OUTROS  1 999,51 € 2 051,79 €      2 145,71 €  

TOTAL 58 871,93 € 56 516,86 €    84 796,88 €  
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4.1.3 Demonstração de execução orçamental da despesa  

 



    

Secretaria Regional da Educação e dos Assuntos Culturais 

Direção Regional da Administração Educativa 

Escola Básica e Secundária da Povoação 
 

 

 

26 

 

 

 

  

  



    

Secretaria Regional da Educação e dos Assuntos Culturais 

Direção Regional da Administração Educativa 

Escola Básica e Secundária da Povoação 
 

 

 

27 

5. ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS   

5.1. Alterações Orçamentais da Receita 

 

 

Durante o ano de 2021 o orçamento da EBSP teve um acréscimo de 758.642,00€.  
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A dotação corrigida da receita ascendeu aos 6.979.898,00€, dos quais 6.330.554,00€ 

correspondem a receitas correntes e 418.094,00€ a receitas de capital.   

 

5.2. Alterações Orçamentais da Despesa  

 

 

 
 

Para adequação do orçamento à execução orçamental, nomeadamente para acorrer a 

despesas inadiáveis, não previsíveis ou insuficientemente dotadas, foram efetuadas 3 

alterações orçamentais até à entrada em vigor do orçamento de 2021 e após a entrada em 

vigor do mesmo foram efetuadas 8 alterações orçamentais.  

A dotação corrigida da despesa, em 2021, foi de 6.979.898,00€, com um cativo legal 

aplicado de 33.438,00€ tendo sido executados 6.781.859,47€, valor que nos remete para 

um grau de execução orçamental de 97,16%, excluindo o valor cativo.  
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5.3. Operações de tesouraria   

As operações de tesouraria resultam das retenções e descontos feitos aos trabalhadores, 

designadamente Imposto sobre o Rendimentos, Segurança Social, Caixa Geral de 

Aposentações, ADSE, sindicatos, entre outros.  

Os saldos inicial e final correspondem aos valores retidos nos vencimentos de dezembro 

de 2020 e 2021, pagos em janeiro do ano seguinte.  
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5.4. Contratação administrativa 

O quadro resumo dos contratos celebrados no período de relato ou em períodos anteriores 

e que foram objeto de execução financeira é o seguinte:  

  

  SALDOS DE GERÊNCIA 

A conta de gerência relativa a 31 de dezembro de 2021 apresentou um volume global de 

8.321.259,98€ e sintetiza-se no seguinte quadro de fluxos: 

Saldo de Gerência 

1 - Saldo da gerência anterior:   

 138.056,72 € 

2 – Recebimentos na gerência:  

 De dotações orçamentais (OE)  

  Correntes 6.305.652,55€ 

  Capital 352.640,83€ 

 6.658.293,38€ 

 De receitas próprias  
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  Correntes 58.871,93€ 

 6.717.165,31€ 

  

  

3 – Pagamentos na gerência  

 De dotações orçamentais (OE) 6.724.631,25€ 

 De receitas próprias 57.228,22€ 

 Importâncias entregues ao estado IRS 618.893,00€ 

 De operações de tesouraria 777.987,11€ 

 58,397.178.8 € 

4 – Saldo para a gerência seguinte  142.520,40€ 

TOTAL 8.321.259,98€ 

 

A 31 de dezembro de 2021, o saldo resultante da execução orçamental foi de 142.520,40€ 

assim distribuído: 

Saldo da Gerência - Exercício de 2021 

    

Fundo Escolar: A539 - EBS da Povoação   

    

Tipo de saldo Observações/Fundamentação 
Montante 

parcial 
Total 

Saldos que carecem de pedido de isenção de reposição 26 799,29 € 

DRAE - Pessoal RAP 370,17 € 

  

DRAE - Funcionamento     

DRAE - Formação     

DRAE - Programas Ocupacionais RAP 260,30 € 

DRE - Combate ao abandono escolar     

Fundo Social Europeu Saldo do ano de 2021 6 090,94 € 

Direção Regional do Desporto 
Saldo da Direção Regional do 

Desporto do ano de 2021 
181,12 € 

Outros Organismos Administração Regional 
Saldo de 1.500,00 da DRCTD e 

1.052,71 da CMP. 
2 552,71 € 

Outros Organismos Administração Central PROALV 
17 344,05 

€ 
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Saldos isentos de reposição - artigo 43º, n.º 6 DLR 12/2005/A 1 948,10 € 

Receitas Próprias   1 948,10 € 

  

DRE - Produtos para alunos com deficiência     

DRE - Projetos Educativos     

DRE - Desporto Escolar     

DRAE – Pequenas Obras     

DRAE - Aquisição de Equipamentos     

DRAE - Quiosques Escolares     

DRE - Ação Social Escolar     

Total do Saldo na Posse do Serviço 28 747,39 € 

Total do Saldo Extra-Orçamental 113 773,01 € 

Cartões SIGE   3 479,92 € 

  

Cauções   3 552,12 € 

Retenções - vencimentos de dezembro de 

2021 
  

106 740,97 

€ 

Outras situações - Operações de Tesouraria     

Saldo da Gerência de 2021 142 520,40 € 

    

Quadro Resumo   
 

Saldo na Posse do Serviço por Fonte de 

Financiamento 

Fonte de financiamento 310 
26 799,29 

€  

Fonte de financiamento 500 1 948,10 € 
 

Total do Saldo na Posse do Serviço a Transitar 
28 747,39 

€  

Saldo de Operações de Tesouraria 
113 

773,01 €  

Saldo da Gerência 2021 
142 

520,40 €  

 

Os resultados líquidos do período foram de – 269.408,16€. (Demonstração de 

Resultados) 

O depósito em Instituições Financeiras, Banco Santander Totta, a 31 de dezembro de 

2021, foi de 142 520,40 €. 
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Povoação, 27 de abril de 2022 

 

O Presidente do Conselho Administrativo 

 

 

 

 

 

Tiago Gonçalves Pinto 

 

A Vice-Presidente do Conselho Administrativo 

 

 

 

 

 

 

Cláudia Margarida Carvalho Valente Rosa 

 

A Secretária do Conselho Administrativo 

 

 

 

 

 

Maria de Fátima Pereira Tomás Torres 
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