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Regulamento do Cartão Magnético 
 

Preâmbulo 

O cartão magnético do Agrupamento de Escolas de Airães também designado cartão GIAE faz parte de um 

sistema informático instalado em rede em todos os postos de trabalho de prestação de serviços à 

comunidade: portaria, Serviços Administrativos - Ação Social Escolar (ASE), refeitório, bufete, reprografia e 

papelaria. A utilização do cartão GIAE visa o controlo de acessos ou registo em terminal, o pagamento e 

acesso a serviços, o controlo interno de consumos, a venda de refeições e controlo de acesso ao refeitório, a 

consulta de informação no quiosque ou via ON-LINE. Todas as transações efetuadas ao nível do refeitório, 

bufete, reprografia e papelaria far-se-ão, preferencialmente, através da utilização deste meio de pagamento. 

Contudo, pontualmente, será sempre possível proceder a aquisições em numerário através de pagamento 

prévio do produto na papelaria.  

Artigo 1.º   

Utilizadores 

 1. São utilizadores/titulares do cartão GIAE o pessoal docente e não docente do Agrupamento e os alunos 

da escola sede. 

2. O cartão GIAE é o cartão de identificação do pessoal docente e não docente do Agrupamento e dos alunos 

da escola sede. 

3. É obrigatório o uso do cartão GIAE por parte do pessoal docente e não docente do Agrupamento e dos 

alunos da escola sede 

4. O cartão GIAE será atribuído gratuitamente e tem a validade de um ciclo para os alunos, e de quatro anos 

para o pessoal docente e não docente, enquanto o utilizador se mantiver no Agrupamento. 

5. A utilização do cartão GIAE apenas poderá ser feita pelo seu respetivo titular. Esta proibição não se aplica, 

no caso dos alunos, ao respetivo encarregado de educação. 

 

Artigo 2.º   

Cartão para visitantes   

1. Aos colaboradores e visitantes, com carácter prolongado, serão atribuídos cartões sem fotografia, para 

utilização temporária.   

2. Aos visitantes esporádicos não será atribuído qualquer cartão magnético, atendendo a que é sempre 

possível proceder à aquisição dos produtos em numerário.   
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Artigo 3.º   

Carregamentos   

1. Todos os carregamentos são feitos na papelaria, ou nos Serviços Administrativos.  

2. Após o carregamento, feito contra a entrega de numerário, é impresso um talão comprovativo do valor 

carregado no cartão.  

  

Artigo 4.º   

Perda, roubo, extravio ou cartão danificado  

1. Quando o utilizador perde, extravia ou danifica o seu cartão, tem de solicitar um novo cartão. 

2. Para tal, logo que tenha conhecimento do facto, comunica a ocorrência ao funcionário da papelaria que 

procede, de imediato, ao respetivo cancelamento.  

3. O Agrupamento de Escolas de Airães não é responsável pelo uso indevido do cartão, enquanto não for 

recebido o respetivo pedido de cancelamento. 

4. A requisição de um novo cartão efetua-se na papelaria e tem um custo de cinco euros. 

 

Artigo 5.º   

Portaria   

1. O controlo das entradas e saídas dos alunos e pessoal não docente é feito, obrigatoriamente, na Portaria 

através da passagem do cartão GIAE por um dos leitores aí instalados. 

 

Artigo 6.º   

Refeições   

1. A aquisição de refeições pelos alunos e pessoal docente e não docente é feita na papelaria ou no 

quiosque. 

2. Cada cartão só dá direito a adquirir uma refeição por dia.   

3. A hora limite para a compra das refeições é as 18h do dia útil anterior ao dia do almoço.   

4. É possível comprar a refeição até às 10h30 do próprio dia, sujeita ao valor de taxa de multa legalmente 

definido. 

5. É possível anular a refeição, em casos excepcionais, até às 10h30 do próprio dia. Os interessados devem 

dirigir-se aos Serviços Administrativos - ASE e solicitar a respetiva anulação.  

 

Artigo 7.º  

Quiosque 

O quiosque permite ao utilizador:  

a) comprar refeições;   

b) consultar o valor do saldo;  

c) consultar os movimentos do cartão.  
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Artigo 8.º   

Serviços Administrativos/ASE  

1. Aos responsáveis pela ASE compete a inserção e anulação de produtos e respetivos preçários.   

2. Os Serviços Administrativos/ASE são responsáveis por imprimir os mapas diários do setor e pelo controlo 

de stock, em conformidade com o determinado nas tarefas distribuídas.   

3. Caso seja solicitado pelo Encarregado de Educação, cabe aos Serviços Administrativos a emissão de 

documento comprovativo do valor gasto na escola para efeitos de IRS.   

4. Os Serviços Administrativos devem retirar, no final do dia, os documentos de receita referentes às vendas 

nos diferentes setores da ASE, no sentido de justificar as verbas apuradas.   

5. Os Serviços Administrativos devem transferir diariamente as verbas da "Conta Cartão" para a "Conta da 

ASE", referentes às receitas efetivamente arrecadadas, através das vendas efetuadas nos respetivos 

setores. 

6. Os Serviços Administrativos são também responsáveis pela:   

a) validação dos cartões;   

b) atribuição de cartões a visitantes ou colaboradores;  

 

Artigo 9.º   

Situações Especiais   

1. Os utilizadores do cartão que deixem de ser utentes da Escola e permaneçam com saldo no seu cartão, 

terão até 31 de agosto do ano escolar em curso para se dirigirem aos Serviços Administrativos para 

estes procederem à sua devolução. No caso de serem alunos menores a devolução do dinheiro será 

feita na presença, ou com consentimento escrito, do encarregado de educação.   

2. Todas as verbas que venham a ser apuradas provenientes de saldos não reclamados, reverterão a favor 

do orçamento próprio da escola. (Orçamento de Dotações com Compensação de Receita - FF123)   

 

Artigo 10.º   

Salvaguarda de Dados  

1. Os dados constantes da base de dados servem apenas para fins administrativos e funcionais, não 

podendo ser divulgados. Em qualquer altura, o titular do cartão, ou o encarregado de educação no caso 

dos alunos menores, pode solicitar a consulta dos seus movimentos.  

2. No início de cada ano civil, será emitida a declaração para efeitos de IRS, a quem a solicitar junto 

Serviços Administrativos, onde constam todos os gastos não subsidiados.  

3. No final de cada ano letivo, o saldo do cartão transita para o ano seguinte, exceto para os alunos que 

terminam percurso no Agrupamento, que devem reclamar junto dos Serviços Administrativos do 

Agrupamento, no prazo de 30 dias, a devolução do saldo existente.  
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Artigo 11.º   

Omissões e revisão periódica  

1. Os casos não previstos no presente regulamento e as dúvidas resultantes da sua aplicação serão 

resolvidos pela Direção do Agrupamento ou pelo Conselho Administrativo, nas matérias que 

respetivamente lhes competem.   

2. Este regulamento diz respeito à utilização do cartão magnético do Agrupamento de Escolas de Airães e 

poderá ser objeto de revisão periódica. 

 

 

Airães, 12 de setembro de 2018 

O Conselho Administrativo, 

Rui Silva  

Mafalda Meira 


