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LINHAS ORIENTADORAS PARA A ELABORAÇÃO DO  
ORÇAMENTO 

 
 
       No âmbito das competências outorgadas ao Conselho Geral e dando cumprimento ao estipulado 
na alínea h) do n.º1, do artigo 13º, do Regime de Autonomia, Administração e Gestão dos 
Estabelecimentos de Educação e Ensino, consagrados no Decreto-Lei n.º75/2008, de 22 de abril e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º137/2012 de 2 de julho, este Órgão propôs, discutiu e aprovou em 
reunião realizada no dia 9 de março de 2021, as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento 
para o ano económico de 2021. 
       Com base nos documentos anteriormente aprovados neste Conselho Geral, referentes à gestão 
orçamental dos anos anteriores, considera este Órgão que na elaboração/execução do orçamento do 
Agrupamento de Escolas de Sardoal para o ano económico de 2021, devem observar-se as linhas de 
orientação vertidas 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: 
 
       Predominância dos critérios de natureza pedagógica sobre os critérios de natureza 
administrativa, para uma gestão eficiente dos recursos disponíveis. 
 
3. Princípio da Responsabilidade/ Participação: 
 
       Envolvimento dos diversos atores com funções de direção/coordenação no cumprimento das 
receitas/despesas. 
 
4. Princípio da Transparência: 
 
       Explicitação de todas as informações sobre o processo de elaboração e aprovação do 
documento do orçamento final, a todos os membros da comunidade educativa. 
 
5. Princípio da Proporcionalidade/ Equidade: 
 
       Afetação de meios orçamentais às atividades/serviços tendo em conta a dimensão e 
complexidade dos diversos níveis de ensino do Agrupamento, seus participantes/destinatários. 
 
6. Princípio da Adequação: 
 
       Coerência entre os meios financeiros disponíveis e as despesas de funcionamento para dar 
resposta às atividades inscritas nos projetos e no Plano Anual de Atividades do Agrupamento. 
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      Tendo em conta os princípios atrás definidos, o Conselho Administrativo deverá ter em conta, 
na elaboração do orçamento para o ano económico de 2021, as seguintes orientações: 
 

1. Consignar as verbas necessárias à implementação do Projeto Educativo e ao cumprimento 
do Plano Anual de Atividades. 

 
2. Assegurar a aquisição de materiais imprescindíveis ao bom funcionamento das atividades 

letivas, requeridos pelos diversos departamentos curriculares. 
 

3. Continuar a garantir os apoios no âmbito da ação social escolar aos alunos carenciados. 
 

4. Continuar a implementar medidas de desburocratização, simplificação e combate ao 
desperdício, procurando optar-se, sempre que possível e entre outras medidas, pela 
substituição de documentos em suporte de papel pelo suporte digital. 
 

5. Continuar a implementar medidas que visem a poupança de energia, a valorização da 
reutilização e da reciclagem. 

 
  

 
 
 
 

Sardoal, 9 de março de 2021 
 

A Presidente do Conselho Geral 
 

 
( Carmina Maria Santos Nascimento) 


