
 

CONSELHO GERAL 

 

LINHAS ORIENTADORAS PARA A ELABORAÇÃO DO 

ORÇAMENTO DA EAMCN (2023) 

 

INTRODUÇÃO 

Compete ao Conselho Geral “definir as linhas orientadoras para a elaboração do 

orçamento”, conforme estabelecido no artº. 13º, nº1, alínea h) do Decreto-Lei nº 

75/2008, de 22 de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 224/2009, 

de 11 de Setembro e pelo Decreto-Lei nº 137/2012 de 2 de Julho. 

Nos termos do mesmo diploma, o orçamento é “o documento em que se prevêem, de 

forma discriminada, as receitas a obter e as despesas a realizar pelo agrupamento de 

escolas ou escola não agrupada.”, (art.º 9º, nº1, alínea d)).  

Compete ainda ao Conselho Geral, nos termos do citado artº. 13º, nº1, “acompanhar a 

acção dos demais órgãos de administração e gestão” (alínea m)) e “dirigir 

recomendações aos restantes órgãos, tendo em vista o desenvolvimento do Projecto 

Educativo e o cumprimento do Plano Anual de Actividades” (alínea p)). 

O Conselho Geral da EAMCN, pelo presente documento, exerce as referidas 

competências que lhe são legalmente atribuídas, convocando os princípios a observar 

em matéria orçamental (1.) e apontando linhas orientadoras para a sua implementação 

no ano económico de 2023 (2.). 

Cumpre esclarecer que a maior parte das despesas inerentes à actividade da EAMCN e 

às condições em que é realizada – nomeadamente, as que se referem ao pessoal docente 

e não docente e as que respeitam às condições logísticas – não integram o orçamento da 

Escola, sendo directamente assumidas pelo IGeFE, pela Câmara Municipal de Lisboa 

ou pela Parque Escolar. 

O Conselho Administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativa/financeira, 

conforme estipulado no artigo 36.º do citado diploma, sendo da sua competência 

aprovar o projecto de orçamento anual com as linhas orientadoras definidas pelo 



Conselho Geral e elaborar o relatório de Contas de Gerência de acordo com as alíneas a) 

e b), do artigo n.º 38. 

 

1. PRINCÍPIOS A OBSERVAR NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 

As linhas orientadoras da elaboração do orçamento para o ano económico de 2023 

sustentar-se-ão nos princípios gerais da administração e gestão de escolas consignados 

na lei – nomeadamente, na Lei de Bases do Sistema Educativo e no RAAGE (acima 

referido) - em particular nos seguintes: 

- Princípio da transparência;   

- Princípio da igualdade;          

- Princípio da participação;       

- Princípio da responsabilidade;    

- Princípio do primado dos critérios de natureza pedagógica;    

- Princípio da adequação; 

- Princípio da proporcionalidade; 

      - Princípio do respeito pelas regras da contabilidade pública. 

 
 

2. LINHAS ORIENTADORAS 

Com base no exposto, a elaboração da proposta de orçamento para o ano económico de 

2023, considerando a previsão das verbas disponíveis pela EAMCN, deverá considerar 

as seguintes linhas orientadoras:  

- Consignação das verbas necessárias à implementação do Projecto Educativo de Escola 

e do Plano Anual de Actividades mantendo, simultaneamente, a procura de fontes de 

financiamento para os projectos de desenvolvimento educativo e das actividades de 

enriquecimento, recorrendo, designadamente, a parcerias com outras entidades, públicas 

e privadas; nos Pólos, deve ser assegurado e, se possível, reforçado o apoio das 

respectivas autarquias. 

- Priorização de medidas no âmbito da acção social escolar, estabelecendo-se um 

programa de auxílio económico para alunos carenciados.   

- Promoção do envolvimento da comunidade escolar, da autarquia e de entidades 

representativas das actividades e instituições económicas, sociais, culturais e científicas 

(nomeadamente através da sua representação institucional no Conselho Geral da 

EAMCN). 



- Promoção da formação efectiva do pessoal docente, sempre que possível, nas 

instalações da Escola e através dos recursos humanos existentes.  

- Integração no orçamento da previsão possível de todas as receitas e despesas, 

independentemente da sua natureza e origem, devidamente descriminadas e 

classificadas. 

- Consideração, como referência, das despesas realizadas no ano económico anterior nas 

diferentes rubricas constituintes do orçamento, ajustando-se os valores em função das 

necessidades, tendo em conta os indicadores do IGeFE, sendo essas verbas distribuídas 

pelos blocos correspondentes. 

- Na afectação de meios orçamentais às actividades e serviços, consideração da 

dimensão da acção e do respectivo número de participantes e/ou beneficiários.  

- Aquisição e actualização de equipamentos e materiais necessários ao bem-estar da 

comunidade escolar e ao bom desempenho do processo de ensino aprendizagem – 

nomeadamente, instrumentos musicais e respectiva manutenção - e ainda aos diversos 

serviços da Escola (material didáctico, informático e audiovisual, livros didácticos, 

materiais essenciais para as disciplinas práticas e ciências experimentais). 

 

A falta de uma associação como a Associação de Amigos da EMCN, que cessou 

actividade, dificulta ou impede mesmo a angariação de outras receitas para a EAMCN e 

para apoio aos seus alunos, outrora tão beneficiados com projectos, masterclasses, 

bolsas e subsídios daí provenientes. Urge reactivar esta associação ou o surgimento de 

outra com o mesmo objecto, para que, cumprindo-se os necessários requisitos formais, 

possam ser recebidas e distribuídas outras fontes de financiamento (em sede de IRS, 

p.ex., a possibilidade de consignação de imposto como forma de donativo). 

 

Ainda que fora do âmbito do orçamento próprio da EAMCN, caberá aqui referir a lista 

de compromissos assumidos pela Parque Escolar e pela DGESTE em matéria logística, 

de intervenção nas instalações actuais (provisórias) da sede: 

- reforço do isolamento da sala do CENJOR, onde estão os instrumentos de percussão; 

ficou assente que irá ser feito um estudo acústico para implementar uma melhor solução 

de isolamento; 

 - reforço do isolamento da sala 3.12 para a sala 3.13, precedido de estudo;  

- reforço do isolamento da sala 4.08 para a sala 4.07, precedido de estudo; 

 - reparação dos pavimentos do espaço de convívio e do Bloco 1 (já adjudicado); 

 - reforço da limpeza dos espaços verdes junto à entrada (ter-se-á realizado no dia 18 de 

Novembro);  

- intervenção para manutenção das portas corta fogo e do sistema de detecção de 

incêndio;  

- manutenção das instalações sanitárias, a curto prazo; 

- manutenção preventiva do desentupimento dos esgotos do Bloco 1 (está a ser estudada 

uma nova solução); 



 - reforço de tomadas no Bloco 1 (com novo projecto em estudo); 

 - colocação do equipamento de climatização na sala 3.16 (está lançado o procedimento 

para a sua conclusão). 

 

 

3. PRIORIDADES ORÇAMENTAIS 

A elaboração do orçamento deverá priorizar: 

- Os critérios de natureza pedagógica e artístico-científica; 

- A manutenção periódica, a assistência técnica (nomeadamente, a instrumentos 

musicais e a equipamento) e a biblioteca escolar; 

- A promoção do apoio aos alunos mais carenciados; 

- A satisfação do pagamento das deslocações dos docentes para as actividades lectivas 

nos polos, nos termos legais. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Estas linhas e princípios devem ser entendidos como referenciais na elaboração da 

proposta de orçamento; a Directora, considerando o conhecimento que tem da realidade 

da EAMCN, aliado à experiência acumulada na sua gestão e administração, adequá-las- 

á às necessidades e recursos da Escola, no quadro dos instrumentos de autonomia 

consagrados na lei, tendo como principal objectivo a permanente melhoria da qualidade 

de ensino, na perspectiva de proporcionar aos nossos alunos um percurso escolar de 

sucesso e de excelência. 

 

Aprovado em reunião do Conselho Geral da EAMCN, a 14 de Dezembro de 2022. 

 

O Presidente do Conselho Geral da EAMCN, 

              João Pereira Coutinho 

                

 


