
atividades foi muito elevado contrariamente ao que se tinha percecionado na reunião

do Conselho Geral do dia seis de dezembro.

No ponto seis, o Vice-Presídente do Conselho Administrativo, professor Aníbal

Rodrigues explicitou o Projeto de Orçamento para dois mil e dezoito (elaborado pelo

Conselho Administrativo) elencando as suas linhas orientadoras/prioridades:

manutenção, reparação e recuperação de espaços, instalações e equipamentos;

reforço do investimento em materiais pedagógicos e didáticos; apoio a iniciativas e

projetos que contribuam para melhorar a imagem/prestígio do Agrupamento; apoio à

concretização do plano de formação do pessoal docente e não docente. O acento

tónico desta análise foi a dificuldade em ter receitas/recursos para a satisfação de

necessidades e "para fazer mais e melhor". Neste âmbito, referiu, em particular, que a

Escola teve de enfrentar uma rotura de água, durante vários meses, cuja localização foi

difícil sinalizar (responsabilidade dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento

de Almada) o que teve como consequência a subida exponencial da despesa com

encargos nas instalações-água (dos dezanove mil e cinquenta euros atribuídos, em dois

mil e dezassete, para os extraordinários quarenta e oito mil e quatrocentos euros,

despesa paga em dois mil e dezassete) sendo a proposta orçamentada, para dois mil e

dezoito de cento e quarenta e um mil euros. O Conselheiro Pedro Pinto,

Representante da Associação de Pais, pediu a palavra para concluir que a Proposta de

Orçamento do Conselho Administrativo para dois mil de dezoito é três vezes superior à

do ano transato. Neste contexto, o Diretor referiu qua a execução do orçamento,

previsto para dois mil de dezassete, foi de noventa e nove vírgula nove por cento. De

seguida, foi posto a votação o Projeto de Orçamento para dois mil e dezoito

(elaborado pelo Conselho Administrativo) tendo sido aprovado por unanimidade

(quinze votos).-----

Foi marcada nova reunião de Conselho Geral para o próximo dia dezasseis de abril

pelas dezoito horas.

E nada mais havendo a tratar, foi redigida esta ata, que após ser lida e aprovada, será

assinada nos termos da lei.
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