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NOTA JUSTIFICATIVA DO ORÇAMENTO PARA O
ANO DE 2018
O SINDEP – Sindicato Nacional dos Professores, como qualquer outra Organização,
precisa de um orçamento aprovado, pelos seus órgãos estatutários, para poder cumprir o seu
plano de atividades, bem como responder, prontamente, aos desafios que se colocam a classe
docente.
Neste contexto, submete-se a proposta do orçamento para apreciação e aprovação nas sessões
ordinárias do Secretariado e da Direção Nacional que terão lugar nos dias 27 e 28 de
Dezembro do corrente ano. Segundo o estatuto, cabe ao Secretariado Nacional justificar a
proposta orçamental, em anexo, que se baseia nos seguintes capítulos:
“Previdência Social”- O montante destina-se ao INPS pelo seguro de três funcionários do
SINDEP (Chefe de Seção administrativo, condutor e ajudante de serviços gerais).
“Equipamentos Básicos e Outras Máquinas e Instalações” – Montante que se destina a
investimentos em património do SINDEP.
“Água e Eletricidade” - Montante para cobrir as despesas deste capítulo.
“Combustíveis e Lubrificantes” – Montante para custear as despesas com a viatura nas
deslocações a todos os Concelhos da Ilha de Santiago.
“Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido” – Montante previsto para o capítulo.
“Material de Escritório” – De acordo com a experiência do ano anterior, considera-se o
montante suficiente.
“Rendas e Alugueres” – Montante previsto para o pagamento de renda do edifício onde se
encontra instalada a Sede.
“Despesas de Representação” – Montante que se destina às despesas de representação do
Presidente em visitas, reuniões e encontros periódicos com dirigentes nacionais e
estrangeiros.
Conservação e Reparação” – Previsão de despesas para o fim em vista.
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“Comunicações” – Previsão para cobrir as despesas deste capítulo.
Seguros de Viatura” – Montante para custear as despesas com o seguro “All Risks” da
viatura pertencente à Organização.
“Publicidade e Propaganda” – Previsão para eventuais gastos com o capítulo.
“Deslocações e Estadias” – Montante previsto para as deslocações dos dirigentes sindicais
para todas as ilhas a fim de contactar periodicamente os professores a nível nacional e
regional.
“Honorários” – Montante que se destina à avença aos assessores do Sindicato
nomeadamente de imprensa, advogados, economista e contabilista.
“Limpeza, Higiene e Conforto – Montante previsto para o fim a que se destina.
“Despesas Bancárias” – Montante que se destina às despesas bancárias.
“Ordenados e Salários” – Montante que se destina ao pagamento de um Chefe de Seção
administrativo, um condutor e uma ajudante de serviços gerais.
Remunerações Adicionais” – O montante destina-se a compensação dos serviços
executivos, durante um período, prestados pelo Presidente e membros da Comissão
Permanente que assumem a gestão corrente do Sindicato e para outros dirigentes que,
pontualmente, prestam serviços à Organização, a nível nacional.
“Formação do Pessoal” – Montante previsto para a realização de seminários de formação
para dirigentes, delegados e ativistas sindicais, a nível nacional.
“Quota de Filiação” – Montante que se destina ao pagamento anual das quotas de Filiação à
Internacional de Educação e previsão do pagamento na nova Central Sindical.

“Consultório Médico” – Montante previsto para cobrir as despesas com avenças aos 3
médicos, uma enfermeira, uma secretária, um ajudante de serviços gerais e o pagamento da
referida Sede e pequenas despesas de funcionamento.
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Despesas não Especificadas - “- Montante previsto para as despesas com as Reuniões da
Direção Nacional e do Secretariado do SINDEP e previsão para a filiação na nova Central
Sindical.
“Apoios e Incentivos – Montante previsto para apoiar todos os associados no âmbito do Dia
do Professor Cabo-verdiano, apoio social e cultural.
Secretariado Regional de São Vicente – Montante que destina às despesas com o
Secretariado e o GAP durante o ano.
Secretariado Regional da Ribeira Grande – Santo Antão – Montante que se destina às
despesas com o Secretariado durante o ano.
Secretariado Regional de Fogo e Brava – Montante que se destina às despesas com o
Secretariado durante o ano.
Secretariado Regional de Santa Catarina – Santiago – Montante que se destina às
despesas com o Secretariado durante o ano.
Secretariado Regional do Porto Novo – Montante previsto para as despesas do Secretariado
durante o ano.
Serviços e Encargos Diversos - Montante destinado às despesas não previstas no
Orçamento, nomeadamente, litígios, manifestações e greves e de entre outras.
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