
 

 

 

Agrupamento de Escolas   de Vila Viçosa 

Conselho Geral 

Linhas Orientadoras para a Elaboração do Orçamento de 2022 

Introdução                   

No cumprimento das competências atribuídas ao Conselho Geral pelo Decreto-
Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 224/2009, de 11 de 
setembro e alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de Julho que aprova o regime 
de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação 
pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, o Conselho Geral define as linhas 
orientadoras para a elaboração do orçamento. 

As receitas do Agrupamento provêm do Orçamento do Estado, do Orçamento 
de Compensação em Receita (receitas internas, participação em projetos não havendo 
no nosso caso donativos pontuais de instituições, empresas ou pais). 

Com um orçamento, em 2022 o agrupamento deve procurar fazer face às 
despesas correntes, apoiando, de forma efetiva, os diversos sectores, no entanto deve 
continuar a priorizar a luta contra a pandemia COVID 19 e o bem estar dos alunos 
nomeadamente o aquecimento/arrefecimento das salas de aula e espaços de lazer e 
não esquecer a ação social escolar que nestes tempos continua a ser de extrema 
importância. 

 Itens a observar na elaboração do orçamento:

1. implementar medidas de redução da despesa e de combate ao desperdício que 
visem o controlo de consumos de eletricidade em horas não letivas, de papel, e 
consumíveis informáticos; 

2. assegurar o cumprimento das regras da DGS para os espaços escolares; 
3. assegurar a climatização possível das salas de aula; 
4. assegurar a aquisição de materiais essenciais ao funcionamento das atividades 

letivas; 
5. a assegurar o reforço alimentar aos alunos que necessitem; 
6. consignar as verbas necessárias à implementação do Projeto Educativo e à 

realização das atividades previstas no Plano Anual de Atividades; 
7. promover a participação da escola em parcerias, projetos e atividades que 

possam contribuir para o apetrechamento da escola em meios informáticos, 
laboratoriais e outros; 

8. integrar verbas provenientes de saldo, donativos e outras. 
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