
 

 

Agrupamento de Escolas de Valbom 

Sede: Escola Secundária de Valbom 

Ano letivo 2020/21 

CONSELHO GERAL: PARECER N.º 04/2021  

Relatório da Conta de Gerência do AEV 

 

Da apreciação do Relatório de Contas da “Conta de Gerência”, relativo ao ano de 2020, elaborado pelo 

Conselho Administrativo do Agrupamento de Escolas de Valbom (AEV), na reunião de 12 de março de 2021, 

o Conselho Geral do AEV emite o seguinte: 

PARECER 

O Relatório de Contas de Gerência é um documento que relaciona as receitas obtidas e despesas 

realizadas pelo agrupamento. O Relatório, de um modo geral, está em conformidade com os normativos legais 

e respeita as linhas orientadoras, definidas pelo Conselho Geral, para a elaboração do orçamento 2020 e do 

planeamento e execução, pela diretora, das atividades no domínio da Ação Social Escolar. 

Permite o conhecimento das receitas provenientes das várias fontes de financiamento, por atividade 

económica e apresenta as despesas atribuídas aos vários blocos, embora não seja possível conhecer a 

aplicação específica das verbas em pequenas reparações de conservação e manutenção dos edifícios, 

material e equipamento escolar e de laboratório e outras sugestões preconizadas nas linhas orientadoras, 

definidas pelo Conselho Geral, para a elaboração do orçamento 2020 e do planeamento e execução, pela 

diretora, das atividades no domínio da Ação Social Escolar. 

Permite, ainda, uma análise comparativa das dotações orçamentais dos quatro anos anteriores e uma 

análise comparativa da execução orçamental relativa ao ano anterior. 

As observações e esclarecimentos específicos apresentados oralmente pelo Sr. Subdiretor, em 

substituição da Diretora, na reunião do CG de 20 de abril de 2021, foram tidas em conta na elaboração deste 

parecer.  

Por último, com vista a assegurar o princípio da transparência da gestão financeira, orçamental e 

patrimonial, e sem prejuízo do legalmente estabelecido, recomenda-se a indicação de que este documento 

estará disponível para consulta, sempre que solicitado. 

Valbom, 20 de abril de 2021 

 

______________________________ 

Cristina Couto Varela 

(Presidente do CG do AEV) 
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