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Com o presente documento o Conselho Geral vem dar cumprimento ao estabelecido na alínea h) 

do número 1 do artigo 13º do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril alterado e republicado pelo  

Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho.  

Tendo em conta, os princípios que orientam a formação dos alunos e toda a atividade no 

agrupamento, as especificidades da comunidade e a valorização do espaço escolar em termos 

educacionais e de espaço físico, o Conselho Geral definiu, na sua reunião do dia 18 de dezembro 

de 2014 as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento do ano económico de 2015. 

 
 

Na definição das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento do próximo ano deve ser 

tida em conta a situação económica e social atual, bem como as restrições orçamentais e a 

reduzida geração de receitas próprias, enquanto fatores condicionantes e limitativos da 

autonomia financeira do agrupamento.  

Torna-se fundamental encontrar contributos para que o planeamento e execução orçamental 

possam responder de modo eficiente às exigências que se colocam face às despesas correntes e 

apoiar de forma efetiva as expetativas da comunidade educativa no sentido de minorar as reais 

desigualdades existentes no seu meio. 

 

 

  
 

 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.ª LAURA AYRES 
JI nº 3 de Quarteira – EB1 /JI da Abelheira – EB1 nº 2 de Quarteira 

EB1/JI da Fonte Santa - EB23 de Quarteir a- Escola Secundária Drª Laura Ayres 
 



Assim, na elaboração do orçamento do Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura Ayres, a direção e o 

conselho administrativo deverão ter como referência as despesas realizadas no ano anterior nos 

diferentes blocos constituintes do orçamento e considerar as linhas de orientação que a seguir se 

enumeram. 

 

1. Afetar, prioritariamente, os recursos orçamentais às despesas obrigatórias.  

2. Estabelecer medidas, no âmbito da ação social escolar, dirigidas a novos casos de alunos 

carenciados, no sentido de usufruírem de condições favoráveis do refeitório e/ou do bufete. 

3. Garantir o funcionamento da Unidade de Ensino Especial. 

4. Consignar as verbas necessárias à implementação do projeto educativo, do projeto curricular do 

agrupamento e das atividades previstas nos planos anual e plurianual de atividades.  

5. Afetar verbas destinadas à aquisição e manutenção de equipamentos e materiais essenciais ao 

funcionamento das atividades letivas e ainda ao bom desempenho dos diversos serviços do 

Agrupamento, de modo a assegurar as melhores condições de estudo e de trabalho da 

comunidade escolar. 

6. Dar continuidade à manutenção, requalificação e recuperação de espaços, instalações e 

equipamentos tendo em vista a promoção de condições de ensino/aprendizagem, conforto e 

segurança que proporcionem uma escola de sucesso 

7. Dar continuidade às medidas de combate ao desperdício, de poupança de energia e que 

prossigam os objetivos de redução, reutilização e reciclagem. 

8. Possibilitar a formação efetiva, sempre que possível nas instalações do Agrupamento, dos 

funcionários e professores, através de recursos humanos existentes. 

9. Celebrar de protocolos com entidades externas, acautelando-se sempre o interesse público. 

10. Dar continuidade ao autofinanciamento para os projetos de desenvolvimento educativo e 

atividades de enriquecimento curricular, recorrendo, designadamente, à comparticipação das 

autarquias locais e de outras entidades públicas e privadas. 

 

Quarteira, 18 de Dezembro de 2014 

 

                                                                                                  A Presidente do Conselho Geral  

 

 -Teresa Paula Domingues da Silva Carvalho - 


