
 
 

 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 
(Despacho nº 436-A/2017, de 6 de janeiro) 

 

Cronograma das ações - Procedimentos e prazos 

 
1 - Divulgação do Orçamento Participativo – Até final de janeiro. 

- Reunião com os Delegados de Turma e Associação de Estudantes: 

 –26 de janeiro (ESMA) - 10:00 horas. 

–29 de janeiro (FM) - 10:00 horas. 

- Divulgação aos Diretores de Turma. 

- Divulgação na Página do Agrupamento. 

 

2 - Espaço para informação aos Estudantes: Placard da Sala de Alunos. 

 
3 – Processo de elaboração e apresentação das propostas: 

3.1- Apresentação de propostas – na Secretaria da Escola até 28 de 

fevereiro. 

3.2 - Subscrição de propostas: 

- Individualmente, por um estudante proponente; 

- Em grupo, no máximo de 5 estudantes proponentes. 

3.3 - Apoio das Propostas: cada proposta tem de ser apoiada por um 

mínimo de 5% dos estudantes do 3º Ciclo e do Ensino Secundário –   

18 alunos na EB Febo Moniz e 35 alunos na ESMA. 

3.4 - Os alunos devem ser identificados do seguinte modo: 

- Nome do estudante; 

- Nº de Estudante, Ano e Turma; 

- Assinatura. 



3.5 - Como são apresentadas as Propostas: são contidas num texto 

com o máximo de 1000 palavras, podendo conter ou não imagens 

(Valor do Orçamento – 500 €, na EB Febo Moniz e 692 €, na 

ESMA). 
 

4 - Reunião do Diretor com os proponentes das várias propostas, até à 1ª 

semana de março – 2 de março. 
 

5 - Divulgação e debate das propostas: 

5.1 – Promover a divulgação das várias propostas aprovadas, até 

10 dias úteis antes da votação – até 8 de março. 

5.2 – Divulgação e debate das propostas pelos preponentes durante 

os 10 dias úteis antes da votação – de 8 a 21 de março. Não pode 

perturbar o normal funcionamento das aulas. 

 

6 – Votação e divulgação dos resultados: 

- Eleição dia 22 de março de 2018 

6.1 - O Conselho Geral nomeia uma Comissão Eleitoral (um professor 

e um conjunto de alunos). Compete a esta comissão: a abertura da(s) 

mesa(s) de voto; criar a possibilidade de todos os estudantes do 3ºciclo 

e Secundário votarem em liberdade, na proposta da sua preferência. 

6.2 -Contagem dos votos no próprio dia, e a apresentação pública 

dos resultados, no máximo, cinco dias úteis após a votação – 30 de 

março. 

6.3 - No caso de só se apresentar uma proposta a votação, a 

mesma só é considerada aprovada se obtiver 50% mais um voto. 
 

7 – Afixação dos Resultados: Placard dos alunos. 

 
Nota: O regulamento do Orçamento Participativo encontra-se na secretaria. 

 

Almeirim, 25 de janeiro de 2018 

 O Diretor 

José Manuel Batista Carreira 


