Nota Informativa nº 12 / GGF / 2011

Assunto: Fontes de Financiamento 123 e 242
Saldos de 2010 na Posse do Tesouro

Em referência ao assunto informa-se que, caso as Escolas/Agrupamentos possuam saldo da gerência
de 2010 na posse do Tesouro (verbas arrecadadas, entregues em Cofres do Estado em 2010 e
não requisitadas naquele ano), deverão proceder do seguinte modo:


Remeter a este Gabinete, até ao próximo dia 21 de Abril, cópia da(s) respectiva(s) guia ou
guias de receita (acompanhada(s) do(s) documento(s) “Pagamento de DUC”) ;



Solicitar, por escrito, a restituição daquele(s) montante(s) ao Serviço de Finanças onde
foi efectuada a entrega dos valores não utilizados em 2010 e o respectivo depósito no NIB
0781 0009 0009000131581, afecto à classificação de receita 16 01 05 01 14 – Saldo da
Gerência Anterior – Saldo Orçamental - Na Posse do Tesouro – Consignado –
Organismos do Ministério da Educação, anexando àquele pedido de restituição cópia
da(s) respectiva(s) guia ou guias de receita, devendo solicitar que lhe seja comunicada a
execução desta situação;
Logo que receba comunicação do Serviço de Finanças, deverá essa Escola/Agrupamento
informar de imediato este Gabinete, remetendo cópia do expediente que vier a receber
daqueles Serviços.

No que se refere a

eventuais verbas respeitantes a

Desporto Escolar comunicadas às

Escolas/Agrupamentos em 2010 e que ficaram por requisitar, deverá ser apenas dado conhecimento a
este Gabinete de qual ou quais as tranches não requisitadas. Uma vez que se tratava de verbas
incluídas em Guia de Receita elaborada por este Gabinete, serão estes Serviços a desenvolver o
supracitado procedimento.
Lisboa, 15 de Abril de 2011
O Director-Geral
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