
 

 

Linhas Orientadoras para a Elaboração do Orçamento do 

Agrupamento para o Ano de 2016 

(Aprovadas em Conselho Geral de 27 de janeiro de 2016) 

 

No âmbito do Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 

224/2009 de 11 de setembro, e pelo Decreto-Lei nº 137/2012 de 2 de julho, que 

consagra o regime jurídico de autonomia, administração e gestão dos 

estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, 

de acordo com alínea h) do seu artigo 13º, o Conselho Geral do Agrupamento de 

Escolas José Maria dos Santos discutiu, em reunião realizada no dia 27 de janeiro de 

2016,  as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento para o presente ano 

civil. 

Em face dos dados e da execução orçamental, já conhecida, referente ao  ano de dois 

mil e quinze disponibilizadas pela diretora do agrupamento, e dos dados emanados do 

conselho administrativo, responsável pela aprovação do projeto de orçamento anual, 

em conformidade com as linhas orientadoras definidas pelo conselho geral de acordo 

com a alínea a) do artigo 38º do decreto-lei 137/2012, foram aprovadas as seguintes 

linhas orientadoras para a elaboração do orçamento de 2014.  

O Conselho Geral quer reiterar a necessidade de o orçamento, e respetivas linhas 

orientadoras, dever ser um documento cuja execução possa ser efetuada durante o 

mês de novembro e colocado à consideração do conselho geral durante o mês de 

dezembro do ano anterior à sua entrada e vigor. Aprovar as linhas orientadoras de um 

documento que vigora desde um de janeiro de cada ano no final do mês de janeiro 

parece-nos inadequado. Para que isso possa acontecer deve o Ministério da Educação 

emitir as diretrizes para a execução num momento mais adequado às suas reais 

funções. 



No Bloco A as verbas deveriam ser reforçadas quer nos livros e documentação técnica, 

quer no material de educação. O agrupamento enquanto unidade orgânica necessita 

de fornecer estes materiais que valorizam o espaço escola, tornando-a atrativa para  

os seus alunos. 

Ao nível do fardamento o Conselho Geral entende que a dignidade dos colaboradores 

deve ser valorizada através da aquisição de fardamentos que possam ir substituindo os 

atuais. Esta aquisição valorizaria a imagem dos assistentes operacionais junto da 

comunidade educativa. Esta prioridade já elencada na proposta referente ao ano de 

2015 não foi atingida em face da redução de verbas a que o agrupamento foi sujeito 

Nas rubricas relativas aos restantes blocos: Bloco B – Comunicações; e lubrificantes e 

encargos com instalações; Ao nível dos combustíveis deve ser prevista uma diminuição 

de despesa; Bloco C – Limpeza e higiene, material de escritório e outros bens e 

serviços; Bloco D – Locação de edifícios; Bloco E – Conservação de bens e assistência 

técnica e Bloco F - outros serviços (nomeadamente auditorias e controle de pragas), 

não se preveem grandes oscilações, em face do histórico da escola. 

Mostra-se fundamental manter os contratos de assistência técnica, no sentido de 

conseguir manter operacional o equipamento técnico e tecnológico existente, em 

número muito significativo no estabelecimento de ensino do agrupamento. 

O Conselho Geral reitera a necessidade já manifestada de ser imperioso um 

investimento na adequação e melhoria dos equipamentos escolares (cadeiras e mesas 

de sala de aula) adequando-os em termos ergonómicos à população escolar. 

Ao nível da remoção das placas de fibrocimento da escola sede, o conselho geral 

considera urgente a retirada das placas que cobrem os balneários de apoio aos campos 

exteriores, onde as placas estão em contacto direto com funcionários, alunos e 

professores. 

Face ao exposto o Conselho Geral considera relevante que sejam tomadas em linha de 

conta as suas recomendações na proposta de projeto de orçamento para 2016 a 

apresentar ao gabinete de gestão financeira e que o mesmo considere na totalidade a 

proposta agora apresentada em face da cuidadosa execução orçamental que o 

agrupamento exibe nos relatórios apresentados. Uma redução de mais cinco mil euros, 

como a que se verificou para o ano transato condicionaria o regular funcionamento do 

Agrupamento. 

                                          Pinhal Novo, 27 de janeiro de 2016 

O Presidente do Conselho Geral 

                                                                   José Carlos Sousa 



 


