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N.º 2 

 
 

Conselho Geral 

 
Deliberações tomadas em reunião plenária  

de 21/ 01/ 14 
 

1. O Conselho Geral definiu e aprovou o seu Plano Anual de Atividades para o 

ano letivo em curso, que apresenta a calendarização das reuniões ordinárias e 

a identificação das atribuições e competências deste órgão ao abrigo da 

legislação em vigor; aprovou também a manutenção  do programa “A Escola 

em Debate”, tendo sido agendadas duas sessões: a primeira, prevista para o 

2.º período, incidirá na área da “Ação Social Escolar”; a segunda, prevista 

para o 3.º período, abordará “Os Documentos Estururantes da Escola”, tendo 

em vista a sua discussão e divulgação públicas. 

Decidiu ainda, este órgão, manter a publicação do presente Boletim 

Informativo, elaborado pela presidente do Conselho Geral com a colaboração 

dos conselheiros, que será divulgado a toda a comunidade escolar, após cada 

reunião do Conselho Geral, e colocado na página da Escola para consulta 

pública. 

 

2. No âmbito das suas competências, definidas no artigo 13.º, alínea h) do 

Decreto-Lei n.º 75/2008, com a redação do Decreto-lei n.º 137/2012, de 02 

de julho, O Conselho Geral definiu as Linhas Orientadoras para o 

Orçamento da Escola de 2014. 

 

A particular conjuntura em que se encontra a economia nacional, as 

restrições orçamentais e a reduzida geração de receitas próprias, são fatores 

muito limitativos da autonomia económica e financeirada Escola. Hoje, mais 

do que nunca, é importante encontrar contributos para que o planeamento e 

execução orçamental possam dar resposta adequada e, suficientemente 

eficaz, às exigências que se colocam a diferentes níveis, já que a escola tem 

de fazer face às despesas correntes, apoiando, de forma efetiva, os diversos 

setores, desde as atividades curriculares às atividades de complemento 
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curricular, sem esquecer a ação social escolar. 

 

Desta forma, o orçamento deverá ser uma resposta às expectativas da 

comunidade educativa e um instrumento que contribua, de forma efetiva, 

para minorar reais desigualdades existentes no seu meio.  

 

O Conselho Geral da Escola Secundária Ferreira Dias, Agualva-Sintra 

considera que a Direção e o Conselho Administrativo deverão ter em conta as 

intenções e linhas de orientação gerais definidas e aprovadas por 

unanimidade, quer para a elaboração, quer para a execução do orçamento 

para o ano económico de 2014, e que se traduzem nos princípios de 

disciplina orçamental que a seguir se enumeram:  

 

1 – Princípio da Legalidade  

Obediência aos limites estabelecidos na legislação aplicável em vigor.  

 

2 – Princípio do Primado dos Critérios de Natureza Pedagógica  

Prevalência das opções de natureza pedagógica sobre as opções de natureza 

administrativa.  

 

3 – Princípio da Estabilidade  

Garantia da existência de mecanismos de comunicação e informação.  

 

4 – Princípio da Transparência  

Acessibilidade, de forma compreensível, das informações sobre o processo de 

elaboração e aprovação do documento do orçamento final a todos os 

membros da comunidade educativa. 

 

5 – Princípio da Responsabilidade e Participação 

Contribuição, na projeção das receitas/despesas, dos diversos atores com 

funções de coordenação das diferentes atividades.  

 

6 – Princípio da Proporcionalidade/Equidade 

Afetação de meios orçamentais às atividades e serviços, tendo em linha de 

conta a dimensão e o número de participantes das atividades e serviços.  

 

7 – Princípio da Prioridade  

Prioridade às despesas obrigatórias e em seguida às despesas ordenadas pela 

sua pertinência no alcance dos objetivos fixados.  

 

8 – Princípio da Adequação 

Resposta às necessidades financeiras das atividades propostas no Plano 

Anual de Atividades.  
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9 – Princípio da Divulgação 

Publicação de todos os documentos que se revelem necessários para 

assegurar a adequada divulgação e transparência do orçamento e da sua 

execução. 

 

Na elaboração da proposta de orçamento, deve o Diretor entender as linhas 

apresentadas como indicativas e motivadoras, adequando-as globalmente às 

necessidades e especificidades da Escola, considerando, também, os 

instrumentos de autonomia consagrados na lei.  
 

3. No cumprimento do estabelecido no artigo 13.º, alínea i) do Decreto-Lei n.º 

75/2008, com a redação do Decreto-lei n.º 137/2012, de 02 de julho,  

apoiando-se na legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março, 

Despacho n.º 18987/2009), nos princípios, valores e estratégias do Projeto 

Educativo da Escola, nas linhas orientadoras do Conselho Geral para o 

orçamento e nas boas práticas já existentes, o Conselho Geral definiu as 

Linhas Orientadoras no domínio da Ação Social Escolar para 2013-14, 

considerando as seguintes áreas de apoio: 

 Alimentação em meio escolar; 

 Manuais e material escolar; 

 Prevenção e Segurança; 

 Apoio às famílias; 

 Alunos com necessidades educativas especiais; 

 Ações complementares (transportes, reforço e suplemento 

alimentar); 

 Bolsas de mérito. 

  

Este documento, revisto e atualizado no ano letivo transato, em 

conformidade com a situação sócio-económica do país, e considerando a 

necessidade de conceder mais apoios a mais alunos carenciados, 

nomeadamente no que respeita à oferta de refeições intermédias (lanches da 

manhã e da tarde),  revelou-se adequado às necessidades vigentes, pelo que 

foi aprovado, por unanimidade, pelo Conselho Geral. 

 

 

 

 

A Presidente do Conselho Geral 

Ana Paula O. Cunha 

 


