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Conselho Geral  

  

LINHAS ORIENTADORAS PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO  

   

ANO ECONÓMICO DE 2016  

  

  

1. Introdução  
  
De acordo com o disposto nº. 1 do artigo 13º. do Decreto-Lei 137/2012 de 2 de julho, uma das 

competências atribuídas ao Conselho Geral, consiste na definição das linhas orientadoras para a 

elaboração do orçamento.  

De acordo com o mesmo diploma, o orçamento é “o documento em que se preveem, de forma 

discriminada, as receitas a obter e as despesas a realizar pelo agrupamento de escolas ou escola não 

agrupada”, [alínea d) do artigo 9º. do Decreto-Lei nº. 137/2012 de 2 de julho].  

Assim, considerando as restrições orçamentais e a previsível redução de receitas próprias decorrentes da 

difícil situação económica do país, o Conselho Geral, em reunião de 21 de janeiro de 2016, definiu as 

linhas orientadoras do orçamento para o ano de 2016.  

  

  

2. Princípios gerais  
  
Na elaboração do projeto de orçamento do Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira 

(AEFCPS), pelo diretor e na sua aprovação e execução pelo Conselho Administrativo, deverão ser tidos 

em consideração os seguintes princípios:  

  

2.1. Princípio do Primado da Dimensão Pedagógica  

  

Na elaboração e execução do projeto de orçamento anual as opções de natureza pedagógica devem 

prevalecer sobre as opções de natureza administrativa;  

  

2.2. Princípio da Adequação  

  

A elaboração do projeto de orçamento anual deve ser feita prevendo de forma discriminada, as receitas a 

obter e as despesas a realizar pelo Agrupamento; devendo responder às diferentes necessidades 

financeiras, entre as quais as das atividades que resultem da execução do Plano Anual de Atividades do 

Agrupamento (PAA) (aprovado pelo Conselho Geral após validação do Conselho Pedagógico), a melhoria 
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das condições de trabalho e climatização, a remodelação e adaptação dos dispositivos de segurança e a 

melhoria nos indicadores de prontidão e eficácia dos recursos do Agrupamento.  

A ferramenta informática GARE deverá contribuir para a monitorização da execução do PAA, mas também 

para a sua orçamentação.  

  

  

2.3. Princípio da Transparência  

  

Todas as informações sobre o projeto de orçamento anual aprovado em sede de Conselho  Administrativo 

e sobre o respetivo processo de elaboração e aprovação, bem como as relativas ao documento final 

aprovado pela tutela, deverão encontrar-se permanentemente acessíveis a qualquer um dos membros do 

Conselho Geral.  

  

2.4. Princípio da Clareza  

  

A elaboração do projeto de orçamento anual pelo Diretor/Conselho Administrativo deve concretizar-se de 

forma a que, em qualquer momento, possa a sua execução e alterações serem facilmente identificadas e 

acompanhadas pelo Conselho Geral.  

 

  

2.5. Princípio da Proporcionalidade/Equidade  

  

Na elaboração do projeto de orçamento anual, a afetação de meios orçamentais às atividades e serviços 

deve ter em linha de conta a dimensão e complexidade de todos os níveis de ensino do Agrupamento, 

bem como o número de participantes e/ou destinatários, dessas atividades e serviços.  

 

  

2.6. Princípio da Responsabilidade/Participação  

  

A elaboração do projeto de orçamento anual deverá incorporar os contributos, na projeção das 

receitas/despesas, de diversos elementos da comunidade educativa em funções de direção, administração 

e gestão do Agrupamento, de coordenação (de escolas ou de estabelecimentos de educação pré escolar 

do Agrupamento, da Biblioteca/Centro de Recursos, dos departamentos curriculares, dos grupos de 

recrutamento, dos serviços administrativos, técnicos e técnico-pedagógicos), e de direção das diferentes 

instalações do Agrupamento.  
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3. Critérios a observar na elaboração/execução do orçamento  
  

3.1. Elaborar o projeto de orçamento em obediência e dentro dos limites estabelecidos pela legislação 

vigente.  

3.2. Reforçar os meios da ação social escolar, de modo a garantir programas de auxílio económico e 

solidário para casos de alunos necessitados, nomeadamente na prestação de suplemento 

alimentar.  

3.3. Consignar as verbas necessárias à promoção do Projeto Educativo do Agrupamento, à realização 

das atividades previstas no Plano Anual de Atividade e ao desenvolvimento de uma cultura própria 

do AEFCPS, mantendo, enriquecendo e estendendo as boas práticas e projetos de reconhecido 

mérito a todas as unidades orgânicas, em particular:  

  Prosseguir e ampliar o trabalho desenvolvido no âmbito do projeto integrado na Rede de  

Bibliotecas Escolares, procurando enriquecer o fundo documental de acordo com as 

necessidades mais prementes indicadas pelas diferentes estruturas;  

 Criar um grupo interno orientado para a comunicação e imagem do Agrupamento e que inclua 

membros de todas as escolas; 

 Adquirir e assegurar a manutenção de equipamentos de comprovada necessidade para o 

funcionamento do Agrupamento e dos vários currículos, nomeadamente aos cursos 

vocacionais;  

 Renovar e/ou adquirir licenças de software educativo/administrativo específico para os cursos 

que constituem a oferta formativa das escolas do Agrupamento;  

 Realizar ações que envolvam aspetos de segurança nas diferentes escolas do Agrupamento;  

 Proporcionar, ao pessoal operacional e técnico, formação especializada no âmbito das 

aplicações informáticas de administração educacional e escolar;  

 Promover a redução de custos com energia elétrica e com papel e cópia, através da redução 

do consumo, por análise ponderada, dos gastos elétricos e através da promoção da utilização 

dos meios informáticos na comunicação;  

 Promover a utilização das instalações da escola por toda a comunidade, nomeadamente 

através de um portefólio de aluguer, a custos reduzidos, dos espaços escolares;  

 Aumentar as fontes de financiamento, através de parcerias, ao abrigo da lei do mecenato, 

com entidades privadas da comunidade, com especial destaque para as parcerias com o meio 

empresarial no apoio às diferentes ofertas educativas;  

 Incutir, na comunidade educativa, a política dos 3R’s, procurando receita através da 

reciclagem, por exemplo, de papel, plástico e vidro, rentabilizando o projeto eco-escolas;  



   

 Nº Cont. 600 081 982    Rua Vila Nova da Barquinha, 1 · Apartado 78 · Pá da Ribeira · 2040-227 RIO MAIOR  
  243 999 180    e-mail Direção: avfcps@gmail.com  
 Fax Direção 243 999 185    e-mail Serv. Administrativos: secretaria@agfcps.ccems.pt  

Fax Serv. Adm. 243 999 187    http://ebifc-m.ccems.pt   

  

  
  

  
  

  
 

  Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva   
   Escola Básica Integrada Fernando Casimiro Pereira da Silva   170513   

330061   

 Apoiar um plano de formação docente e não docente com base nos recursos humanos 

existentes no agrupamento;  

 Renovar a sinalética interna do Agrupamento; 

 Substituição gradual das portas e janelas de alumínio permitindo a melhoria dos indicadores 

de conforto dos diferentes espaços do Agrupamento; 

 Pintura, restauro e embelezamento de espaços; 

 Aquisição gradual de aparelhos de ar condicionado de modo a substituir dos caloríficos 

permitindo uma redução efetiva do consumo de eletricidade;  

 Adesão à nova plataforma de gestão de processos de alunos e pessoal, assim como às novas 

ferramentas da plataforma GIAE; 

 Aquisição de equipamento necessário à implementação dos novos cursos vocacionais a 

oferecer pelo Agrupamento;  

 Promover a distinção do mérito nos 2.º e 3.º ciclos, distinguindo os alunos com resultados de 

excelência e com atitudes dignas de distinção.  

  

4. Considerações finais  

O Diretor e o Conselho Administrativo deverão tomar todas as medidas necessárias à gestão rigorosa da 

despesa, reorientando-a quando necessário, de forma a permitir uma melhor satisfação das necessidades 

do Agrupamento, com base em critérios de economia, eficácia e eficiência. É convicção do Conselho Geral 

que a elaboração do orçamento será orientada para a prossecução dos objetivos das várias unidades 

orgânicas, visando a melhoria da qualidade de ensino e o desenvolvimento dos resultados dos alunos. 

Assim, as metas definidas no projeto educativo do agrupamento deverão nortear as opções de gestão 

pedagógica e as opções de gestão financeira, pelo que deverão ser realizados todos os esforços para que 

as referidas metas sejam atingidas com o apoio dos recursos da comunidade e com as 

parcerias/protocolos definidos com as forças vivas do concelho.  

  

 

 

 

 

 

 

 



   

 Nº Cont. 600 081 982    Rua Vila Nova da Barquinha, 1 · Apartado 78 · Pá da Ribeira · 2040-227 RIO MAIOR  
  243 999 180    e-mail Direção: avfcps@gmail.com  
 Fax Direção 243 999 185    e-mail Serv. Administrativos: secretaria@agfcps.ccems.pt  

Fax Serv. Adm. 243 999 187    http://ebifc-m.ccems.pt   

  

  
  

  
  

  
 

  Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva   
   Escola Básica Integrada Fernando Casimiro Pereira da Silva   170513   

330061   

Linhas orientadoras do planeamento e execução das atividades no 

domínio da ação social escolar  

  

1.1. Introdução  

A ação social escolar depende essencialmente de verbas enviadas pelo Ministério da Educação 

e Ciência e que cobrem os auxílios económicos aos alunos carenciados, que se candidatem e 

façam prova da sua situação, as despesas decorrentes de acidentes cobertos pelo seguro escolar 

e ainda a distribuição de leite escolar junto das crianças da Educação Pré-Escolar e alunos do 1º 

CEB. Para além destas verbas, as fontes de receita dos Serviços de Ação Social Escolar passam 

pelos lucros do Bufete e da Papelaria. No primeiro caso, a verba que se vier a apurar, em cada 

ano civil, poderá ser utilizada para obras de melhoria no bufete, para a aquisição de máquinas a 

utilizar nesse setor e para reforços alimentares a alunos. No segundo caso, a verba pode ser 

utilizada na aquisição de livros e outro material escolar a distribuir gratuitamente, por empréstimo, 

aos alunos de menores recursos económicos, livros e de software educativo para renovação e 

atualização da biblioteca escolar e ainda de livros para atribuição de prémios em concursos 

realizados no estabelecimento de ensino. Estes lucros podem, igualmente, ser reorientados, caso 

necessário, para dar cumprimento ao programa de reforço alimentar.  

1.1.  Objetivos dos Apoios no Âmbito da Ação Social Escolar  

São objetivos da ação social do Agrupamento a prevenção da exclusão social e do abandono 

escolar e a promoção do sucesso escolar e educativo, garantir a todos os alunos o cumprimento 

da escolaridade obrigatória, independentemente das suas condições sociais, económicas, 

culturais e familiares.  

 

1.2. Linhas Orientadoras da Ação Social Escolar  

Apoios alimentares  

 Assegurar uma alimentação equilibrada e adequada às necessidades da população escolar.  

 Assegurar o fornecimento, diário e gratuito, do leite escolar garantindo a sua distribuição em boas 

condições de higiene e conservação, junto dos alunos do 1º ciclo do ensino básico e das crianças 

da educação pré-escolar.  



   

 Nº Cont. 600 081 982    Rua Vila Nova da Barquinha, 1 · Apartado 78 · Pá da Ribeira · 2040-227 RIO MAIOR  
  243 999 180    e-mail Direção: avfcps@gmail.com  
 Fax Direção 243 999 185    e-mail Serv. Administrativos: secretaria@agfcps.ccems.pt  

Fax Serv. Adm. 243 999 187    http://ebifc-m.ccems.pt   

  

  
  

  
  

  
 

  Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva   
   Escola Básica Integrada Fernando Casimiro Pereira da Silva   170513   

330061   

 Promover o consumo de fruta, leite e seus derivados junto das crianças da educação pré-escolar 

e dos alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, em estrita articulação com outros programas 

da escola, nomeadamente, o PES, Erasmus e o projeto Heróis da Fruta.  

 Garantir o acesso diário às refeições escolares a todos os alunos que frequentam a educação pré-

escolar e o 1.º ciclo do ensino básico (em articulação com a autarquia), bem como alunos dos 2.º 

e 3.º ciclos, assegurando as condições de gratuitidade/comparticipação àqueles que pertencem a 

famílias economicamente carenciadas.  

 Definir critérios para a seleção dos produtos a comercializar no bufete e praticar um regime de 

preços, com vista a promover a adoção de hábitos alimentares saudáveis. A escolha e seleção 

dos produtos deverá ter em consideração o documento “Orientações para os bufetes escolares”, 

o fornecimento a baixo preço dos produtos a promover, em particular leite e fruta, o horário de 

abertura/fecho do bufete e o horário de venda de alguns produtos (por exemplo, disponibilizar 

chocolates apenas no turno da tarde).   

 Fornecer um ou dois suplementos alimentares diários aos alunos com menores recursos 

económicos, mediante utilização de verbas decorrentes de proveitos de gestão dos serviços de 

bufete escolar e, caso necessário, dos lucros da papelaria.  

 Equacionar a prestação de suplemento alimentar a alunos cuja monitorização de consumos, 

realizada através do programa GIAE, comprove a falta de necessidade do mesmo.   

 

Refeições escolares  

 Assegurar às crianças e aos alunos pertencentes a famílias mais carenciadas (posicionadas no 

escalão A) que frequentam o ensino básico o acesso, em condições de gratuitidade, às refeições 

fornecidas nas escolas.  

 Assegurar às crianças e aos alunos pertencentes a famílias posicionadas no escalão B que 

frequentam o ensino básico o acesso, em condições de comparticipação de 50%, às refeições 

escolares.  

 Garantir às restantes crianças e alunos da educação pré-escolar e do ensino básico o acesso às 

refeições fornecidas nas escolas ao preço estipulado na legislação em vigor.  

 Monitorizar, por amostragem ou outra metodologia considerada eficaz (nomeadamente a 

ferramenta GIAE), a adesão dos alunos às refeições escolares, de forma a diminuir os 

desequilíbrios entre o número de refeições encomendadas e as servidas, transmitindo aos 

diretores de turma a identidade dos alunos que praticam com frequência estes atos que podem 

pôr em causa uma alimentação saudável.  
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 Monitorizar o funcionamento dos refeitórios escolares por iniciativa própria ou em colaboração com 

as entidades com competências na área da higiene e segurança alimentar, tomando as diligências 

adequadas para a correção das anomalias detetadas.  

 Reduzir o número de refeições adquiridas com taxa e o número de refeições encomendadas e não 

servidas através da adoção de procedimentos de monitorização de consumo e responsabilização 

dos alunos e respetivos encarregados de educação. 

 

Manuais e material escolar  

 Proporcionar a cedência, por empréstimo, de livros e material escolar de aquisição obrigatória às 

crianças e aos alunos pertencentes a famílias carenciadas, dando cumprimento às 

comparticipações previstas na legislação em vigor.  

 Proceder à afetação da verba destinada a manuais escolares à aquisição de material, quando não 

existam manuais adotados, nos cursos profissionais/vocacionais/de formação e educação e/ou 

outros que impliquem percursos alternativos. Neste caso, ao material a disponibilizar deverão ser 

afetadas 16 resmas de papel de cópia, no caso dos alunos do escalão A e 8 resmas, no caso dos 

alunos de escalão B. Estas remas serão utilizadas para reprodução e cópia de material de apoio.    

 Fomentar a reutilização e a reciclagem de livros e material escolar.  

 

Transportes Escolares  

 Elaborar, em articulação com os serviços da autarquia, o planeamento da rede de transportes.  

 Diligenciar, em concertação com as entidades com competência na área dos transportes escolares 

e empresas transportadoras, no sentido da elaboração de um documento que estabeleça os 

procedimentos a adotar pelos condutores das viaturas, em matéria de controlo disciplinar dos 

alunos durante o transporte e vias de comunicação adequadas em relação às ocorrências 

verificadas.  

 

Atividades de complemento curricular  

   Assegurar a comparticipação das despesas em atividades de complemento curricular, como por 

exemplo, visitas de estudo programadas no âmbito das atividades curriculares, às crianças e aos 

alunos pertencentes a famílias mais carenciadas, mediante regulamentação a entrar em vigor no 
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início do próximo ano letivo. A comparticipação deverá ocorrer, no máximo, em uma atividade por 

aluno.  

Ações complementares  

 Aplicar eventuais lucros de gestão dos serviços de bufete e de papelaria escolar, bem como 

donativos ao abrigo da lei do mecenato, nas seguintes medidas:  

i) Aquisição de livros e de software para renovação e atualização das bibliotecas e centros de 

recursos.  

ii) Aquisição de materiais didático-pedagógicos para o desenvolvimento de atividades no âmbito 

das ciências experimentais.  

iii) Aquisição de livros e outros materiais para atribuição de prémios em concursos realizados no 

âmbito do Agrupamento.  

 

Alunos com necessidades educativas especiais  

 Assegurar as comparticipações da responsabilidade do município às crianças e aos alunos com 

necessidades especiais de carácter permanente com programa educativo individual, consagradas 

na legislação em vigor.  

 Disponibilizar todos os recursos humanos e materiais necessários e apropriados às crianças e aos 

alunos com necessidades educativas especiais, a fim de promover a sua plena integração escolar.  

 Assegurar o transporte adaptado dos alunos com NEE de carater permanente em conformidade 

com legislação em vigor.  

 

Prevenção e segurança  

 Assegurar as medidas de prevenção de acidentes e seguro escolar previstas na legislação em 

vigor.  

 Promover a atualização e correspondente utilização da circular informativa interna  

“Procedimentos a adotar pelos EE em caso de acidente escolar”, Anexo I. Esta circular deverá ser 

entregue a cada EE em caso de acidente escolar.    
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Apoio às famílias  

   Sinalizar agregados familiares com elevadas carências socioeconómicas junto das instituições de 

ação social, tendo em vista o desenvolvimento de um plano estratégico conjunto de 

acompanhamento das mesmas.  

  

  

  

2. Previsão de receita do SASE  

 

 Previsão de custos com Suplemento Alimentar  

  Previsão do número de 

alunos (n.º atual)  

Custo Individual  Custo total  

1.º Ciclo  

Pré-escolar + 

1.º ciclo (CE) 

15 (a 2 supl.) 0,35  1890 

2.º e 3.º ciclos  
30 (a 2 supl.) 

20 (a 1 supl.) 0,60  
6480 

2160 

 Total  ----- -------  10530 

    

(*) Em 2015, a previsão de despesa foi de 12820€ e a despesa efetiva foi de 2898,53€. A taxa de “execução” do valor 

esperado foi de 22,6%. Assim, espera-se gastar um valor inferior a 2379,78€.  

  

 Previsão de receita/lucro do Bufete e da Papelaria  

  

Bufete  

  
 Receita em 2015 foi de 39727,91 € (em 2014 a receita foi de cerca de 43538,15€, correspondendo a 

uma diminuição de 8,88% contra o aumento de cerca de 0,7% ocorrida em 2013).  

 Mercadoria adquirida: 31667,93€ 

 A taxa de lucro no bufete em 2015 foi de cerca de 20%.  

 A receita esperada do bufete, em 2016, será de 38000€. 

 Valor esperado, para 2016, do lucro do Bufete: 38000x20%=7600€; 
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Papelaria  

  

 Saldo em janeiro de 2015: 11218,01€;  

 Saldo atual (janeiro de 2016): 7541,85€;  

 Receita em 2015: 18535,94€; 

 Mercadoria adquirida: 18319,77€ (da papelaria 13657,05€); 

 Lucro: 1,2%; 

 Investimento em recursos na BE: 2749,81€;  

 Investimento em recursos didáticos: 1733,76€;  

 Previsão da receita para 2016: 18000€;   

 Previsão de lucro para 2016: 2000€.  

 Previsão de despesa:  

o Aquisição de manuais escolares para empréstimo: 1500€; 

o Reforço do fundo documental da BE: 2500€;  

o Prémios para concursos e material didático: 1000€;  

  

  

  
   

Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva, 21 de janeiro de 2016  

  

  

A Presidente do Conselho Geral   

  

_______________________________________  

  
(Ana Clara Duarte)  

  
  

O diretor  

  

_______________________________________  

  
(Paulo Almeida)  
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Anexo I  

  
CIRCULAR INFORMATIVA INTERNA Nº 1/2014 DE 03 DE JANEIRO  

  
O seguro escolar constitui um sistema de proteção do Ministério de Educação destinado a garantir a 
cobertura financeira da assistência, em caso de acidente escolar, complementarmente aos apoios 
assegurados pelo sistema ou subsistemas e seguros de proteção social e de saúde de que é beneficiário. 
Encontra-se regulamentado através da Portaria nº 413/99, de 8 de Junho.  

  
A leitura do presente documento não dispensa a consulta do regulamento da Portaria nº 413/99, de 8 de 

Junho.  

  
PROCEDIMENTOS A ADOTAR PELO ENCARREGADO (A) DE EDUCAÇÃO EM CASO DE ACIDENTE ESCOLAR DO SEU (A) 

EDUCANDO (A).  
  

DESPESAS DE FARMÁCIA.  

1. Devem ser apresentados os documentos das despesas acompanhadas da respetiva prescrição médica. 

ESPECIALIDADE DE ESTOMATOLOGIA.  
1. O recurso à especialidade de estomatologia deverá ser feito em médicos com acordo com os respetivos 

subsistemas.   
2. Os originais dos documentos de despesa devem ser apresentados, pelo encarregado de educação, ao 

sistema ou subsistema de saúde de que o aluno é beneficiário para obter a devida comparticipação. Só 

mediante documento comprovativo com o valor da comparticipação e a cópia do recibo de pagamento a escola 

poderá efetuar o pagamento da diferença.  

ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA.  

1. Quando clinicamente houver necessidade de prescrição de sessões de fisioterapia, estas devem ser 
receitadas pelo médico assistente que deve justificar esta necessidade e indicar uma previsão da sua 
duração.  

2. Os tratamentos de fisioterapia devem ser efetuados em hospital oficial, clínicas com acordo com o sistema, 

subsistema ou seguros de proteção social e de saúde.  
3. Podem, excecionalmente, ser efetuados em instituição particular desde que:  

3.1. Exista prescrição passada pelo médico do hospital, do centro saúde ou de clínica com acordo 

com o subsistema de saúde do aluno, por falta de capacidade de resposta.  
3.2. Exista declaração passada pelo centro de saúde e por um centro de fisioterapia com acordo 

com o sistema/subsistema de saúde do aluno, justificando a sua incapacidade de resposta, face à 

urgência da situação.     
3.3. No caso de não haver centro de fisioterapia com acordo, na área de residência do aluno, 

deverá o /a encarregado/a de educação confirmar a sua inexistência à escola.  
TRANSPORTE.  

1. Os transportes que o sinistrado deve utilizar são os coletivos, salvo não os havendo ou se outros forem mais 

indicados à situação em concreto e determinados pelo médico assistente, através de declaração expressa.  
2. As despesas de transporte terão sempre que ser justificadas por documento comprovativo da sua realização.  
3. As despesas de transporte, nos dias subsequentes ao acidente escolar, terão que ser justificadas por 

documento comprovativo da sua realização e por documento hospitalar de que conste a data da consulta 

ou dos tratamentos.  
4. No caso de o transporte se fazer em viatura particular, cujo recurso seja devidamente justificado, haverá 

lugar ao pagamento de uma verba correspondente ao número de quilómetros percorridos, ao preço unitário 

que estiver fixado na portaria que estabelece o subsídio de viagem em transporte adstrito a carreira de 

serviço público para os funcionários públicos.  
5. Para efeitos do disposto no número anterior, será apresentado recibo de que conste:  
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A matrícula do veículo;  
O número de quilómetros percorridos;  
A data e a finalidade do transporte, devidamente titulado por documento hospitalar de que conste 

a data da consulta ou dos tratamentos.  

   

  

  
  


