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Artigo 1.º  
Conteúdo 

 

1. O presente regimento define e regula o funcionamento do Cartão Electrónico, ora em 

diante designado por CE, em uso no Agrupamento de Escolas de Vagos e do Sistema 

de Gestão Integrada para a Administração Escolar, designado de ora em diante por 

GIAE. 

 

Artigo 2.º  
Definição 

 

1. O CE é um cartão de identificação válido no Agrupamento de Escolas de Vagos 

sendo um cartão pessoal e intransmissível. 

2. O CE pressupõe uma utilização diária, correcta e adequada às diversas situações e 

sectores. 

3. O uso do cartão é obrigatório por parte dos alunos, pessoal docente e não docente. 

 

Artigo 3.º  
Funcionalidades 

 
1. O CE/GIAE tem as seguintes funcionalidades: 

a) Identificar todos os utentes da Escola: alunos, pessoal docente e pessoal não 

docente; 

b) Pagamento de bens e serviços no interior da Escola; 

c) Controlar internamente os consumos na cantina e bar;  

d) Venda de refeições; 

e) Consulta de informação no quiosque (faltas, mensagens, extracto de 

movimento, saldos, etc.), 

f) Controlo de assiduidade de pessoal docente e não docente; 

g) Registo electrónico de sumários. 
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CAPÍTULO II 
 

Atribuições 
 

Artigo 4.º  
Atribuição do cartão 

 

1. O CE/GIAE é atribuído pela Escola a todos os alunos, pessoal docente e não docente. 

2. Na primeira matrícula é atribuído gratuitamente um cartão a cada aluno através dos 

Serviços Administrativos. 

3. Para os docentes que frequentem o Agrupamento de Escolas de Vagos pela primeira 

vez será emitido, gratuitamente, o respectivo CE; 

4. Para o pessoal não docente que celebra pela primeira vez contrato com o 

Agrupamento de Escolas de Vagos será emitido, gratuitamente, o respectivo CE; 

5. No início de cada ano lectivo os Serviços Administrativos procedem à reavaliação 

dos cartões dos alunos que no ano anterior frequentaram a escola e que no presente ano 

lectivo, estejam matriculados na Escola.  

6. O CE é valido para o período de frequência do estabelecimento de ensino, no caso 

dos alunos, e para o período de vínculo laboral no Agrupamento de Escolas de Vagos, 

no caso do pessoal docente e não docente. 

7. Sempre que necessário estarão disponíveis cartões para visitantes. 

 

 

Artigo 5.º  
Atribuição de código de acesso 

 

1. No acto da atribuição do Cartão Electrónico é atribuído um código de acesso secreto 

(PIN) que o titular do cartão deverá utilizar para aceder aos pontos de acesso. 

 

Artigo 6.º  
Alteração de código de acesso 

 

 

1. Por questões de segurança, o código secreto de acesso (PIN) atribuído pelos serviços 

deve ser alterado pelo titular do cartão. 



 

 

 

III 

Regulação das entradas e saídas no recinto escolar 
 

Artigo 7.º 
Entradas e saídas 

 
1. O CE é um apoio aos funcionários de serviço na portaria da Escola. 

2. Todos os alunos são obrigados a aproximar o CE junto ao leitor existente, de forma a 

indicar a sua entrada ou saída do recinto escolar. 

3. Quando o sistema informar que o aluno não tem autorização para sair da escola, este 

é impedido pelo funcionário de serviço. 

4. Poderá incorrer em processo disciplinar o aluno que, apesar de lhe ser indicada a não 

permissão de saída, desrespeitar a ordem dada pelo funcionário de serviço. 

5. Sempre que determinado aluno se aproxime da portaria para sair de escola e o 

funcionário se aperceba que não possui CE, o aluno é impedido de abandonar o recinto 

escolar até novas ordens emanadas pela Direcção da Escola. 

6. Qualquer aluno que pretenda sair da escola na hora de almoço, deve ser portador do 

seu CE, de modo a ser verificada a autorização de saída da escola. 

7. Caso a autorização de saída da escola na hora de almoço, não tenha sido expressa 

pelo Encarregado de Educação no acto da matrícula, os alunos devem proceder da 

seguinte forma: 

a) Solicitar ao Encarregado de Educação que escreva essa autorização na sua caderneta 

escolar, autenticada com a respectiva assinatura; 

b) Informar o Director de Turma, que toma conhecimento e assina no espaço próprio 

para o efeito; 

c) Dirigir-se aos Serviços Administrativos e solicitar a actualização da informação do 

CE. 

  
8. As entradas e saídas do recinto escolar são reguladas através da validação do CE no 

dispositivo de leitura. 
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Artigo 8.º 
Prioridades 

 

1. Qualquer tentativa de saída não autorizada é passível, nos termos do Regulamento 

Interno, de procedimento disciplinar. 

 
 

IV 
Aquisição de bens e serviços 

 
Artigo 9.º 

Funcionamento do cartão electrónico para aquisição de bens e serviços 
 

1. O CE funciona no contexto escolar como um vulgar cartão de débito, sujeito a 

carregamentos e descargas nos termos dos artigos seguintes. 

 

Artigo 10.º 
Carregamento 

 
1. O carregamento do CE efectua-se na reprografia durante o horário de expediente dos 

serviços. 

2. Não há montante mínimo para carregamento do cartão. 

3. O montante carregado no cartão transita para o ano lectivo seguinte. 

4. Quando o utente do cartão mudar de escola deve dirigir-se aos Serviços 

Administrativos para obter o reembolso do valor carregado no cartão e não gasto (até 30 

de Setembro). 

5. Os valores referidos no ponto anterior, quando não forem reclamados revertem a 

favor da Escola para aquisição de novos cartões.  

 

Artigo 11.º 
Aquisição de bens 

 
1. As aquisições de bens efectuam-se através da apresentação do cartão ao funcionário 

competente que procede à descarga correspondente ao valor dos bens adquiridos. 

 
 

Artigo 12.º 
Marcação de refeições 

 

1. A marcação de refeições pode ser efectuada em qualquer terminal informático 

existente na escola. 
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2. A alteração da data da refeição pode ser efectuada nos serviços do ASE, que 

funcionam nos Serviços Administrativos. 

 
 

Artigo 13.º 
Horários da marcação de refeições 

 

1. A marcação de refeições pode ser feita sem multa até às 23h 59 minutos do dia 

anterior e, com multa, até às 10 horas e 20 minutos do dia da refeição. 

2. A alteração da data da refeição pode ser efectuada até às 10:30 horas do próprio dia 

da refeição. 

 

Artigo 14.º 
Consultas 

 
1. Acedendo ao ponto de acesso é possível a consulta de saldos. 

2. De todas as operações efectuadas com o CE é possível obter relatório detalhado. 

 
 

V 
Perda, furto e deterioração 

 
Artigo 15.º 

Segurança 

 

1. Por razões de segurança, os códigos secretos de acesso (PIN) devem ser mantidos 

secretos e, caso se verifique perda ou furto do cartão, os seus detentores devem 

contactar os serviços administrativos que, de imediato, procederão ao seu cancelamento. 

2. Quando um funcionário ou um professor detectar que um aluno não tem cartão ou o 

tem em mau estado de conservação deve comunicar ao director de turma ou ao órgão de 

gestão da Escola. 

 

Artigo 16.º 
Documento temporário 

 
1. Ao aluno que alegue perda, furto ou deterioração do cartão interactivo é passado 

pelos serviços administrativos um documento temporário de substituição. 

2. O documento referido no ponto anterior só é passado mediante a requisição de um 

novo cartão. 
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Artigo 17.º 
Requisição de 2.ª via do cartão interactivo 

 

1. A perda, furto ou deterioração do CE implica a necessidade de requerer um novo 

cartão, pelo qual será cobrado cinco euros (5 €) pela 2.ª via. 

 

Artigo 18.º 
Cartão de substituição (esquecimento) 

 

1. O cartão de substituição, pode ser solicitado nos Serviços Administrativos com a 

entrega de um euro (1 €) de caução. 

2. Por cada dia de utilização do cartão de substituição são descontados da caução 

cinquenta cêntimos (0,50 €). 

3. O cartão de substituição só pode ser utilizado durante dois (2) dias. 

4. Depois de ultrapassar os dois dias é convocado o Encarregado de Educação, pelos 

Serviços Administrativos e também é avisado o Director de Turma sobre a situação, 

ficando este responsável por resolver a situação da falta de cartão. 

 
VI 

Disposições finais 
 

Artigo 19º 
Omissões 

 
1. Todos os casos omissos serão resolvidos pelo Director do estabelecimento de ensino. 

 

Artigo 20.º 
Fraudes 

 
1.A utilização fraudulenta do cartão é passível de acção disciplinar. 

 

Artigo 21.º 
Entrada em vigor 

 
1. O presente regimento entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação em reunião 

do Conselho Administrativo. 

 

Aprovado em Conselho Administrativo de Janeiro de 2014 

 

 


