ESCOLA SECUNDÁRIA DE EMÍDIO NAVARRO – VISEU

Regulamento de Utilização de Cartões
1. O cartão é o elemento identificativo dos alunos e pessoal docente e não
docente na Escola e serve para:
i) Controlar as entradas e saídas da Escola;
ii) Adquirir bens ou serviços dentro do espaço escolar.
iii) Controlar a assiduidade dos funcionários não docentes
2. O cartão é pessoal e intransmissível
3. Cada vez que o cartão é utilizado aparece a respetiva foto no monitor,
permitindo dessa forma comprovar a propriedade do titular do mesmo. Quando
a foto do cartão não corresponder ao utilizador, o operador retém o cartão até
que este seja reclamado pelo seu legítimo proprietário
4. A utilização do cartão de utente apenas poderá ser feita pelo respetivo titular.
Esta proibição não se aplica ao encarregado de educação do aluno titular do
cartão.
5. O mesmo cartão é válido para todos os anos que um aluno ou funcionário
frequente ou trabalhe na Escola Secundária de Emídio Navarro, e o respetivo
saldo mantém-se na transição entre anos letivos.
6. Para os alunos que frequentam a Escola pela primeira vez será emitido o
respetivo Cartão, mediante o pagamento do valor estipulado correspondente a
um primeiro cartão.
7. Os alunos devem ser sempre portadores do seu cartão, podendo ser solicitada
a sua apresentação por qualquer professor ou funcionário.
8. O cartão deve estar em bom estado de conservação, funcional, não oferecendo
quaisquer dúvidas quanto à identidade do seu portador.
9. É da responsabilidade do utilizador a manutenção do bom estado do seu
cartão.
10. É da responsabilidade do Encarregado de Educação a verificação periódica do
estado do cartão do seu educando, e o pagamento inerente à sua substituição
por um novo em caso de avaria ou extravio.
11. Sempre que seja detetado um cartão em mau estado, ou a ser usado
indevidamente, este será confiscado e entregue ao diretor até ser regularizada
a situação.
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12. Quando o utilizador perde, extravia ou danifica o seu cartão, deve solicitar
uma nova via do cartão nos serviços administrativos.
13. A requisição de uma nova via está sujeita a um custo estipulado. O cartão
inicial será retirado do sistema
14. Enquanto aguarda o novo cartão, caso este não seja imediatamente emitido,
o utilizador deve solicitar um cartão de substituição
15. Sempre que ocorra extravio ou avaria do cartão, deve ser solicitada a sua
substituição temporária por um cartão de substituição nos Serviços
Administrativos da Escola
16. Sempre que um cartão de substituição não seja devolvido no dia útil seguinte
ao final do prazo de validade ou seja devolvido danificado, o utilizador terá de
pagar o valor equivalente à aquisição de um cartão novo.
17. Na cedência do cartão de substituição os serviços cobram a caução
estipulada. Esta será devolvida aquando da devolução do mesmo.
18. Sempre que o utilizador detete alguma avaria no cartão, deve dirigir-se aos
serviços administrativos para comunicar a ocorrência e requisitar um novo
cartão ou a reparação do mesmo.
19. Se a avaria não for imputável ao utilizador, a substituição do cartão é gratuita,
sendo restituído o valor cobrado depois da devolução do cartão de
substituição.
20. Para adquirir bens ou serviços dentro do espaço escolar, o cartão tem que ter
saldo suficiente para efectuar o respetivo pagamento.
21. O cartão é carregado com dinheiro na Papelaria/ Reprografia sendo sempre
entregue um talão que comprova a operação de carregamento.
22. Para todos os movimentos efetuados pelos alunos, que configurem dedução
no IRS, deve ser o recibo solicitado nos serviços administrativos, aquando da
necessidade de o juntar à declaração do IRS.
23. O utente deve utilizar de forma correta todo o equipamento do sistema de uso
do cartão. Qualquer dano verificado por vandalismo, será pago pelo
responsável da sua má utilização.
24. Quando alguém deixa de ser aluno ou funcionário da Escola, pode solicitar a
devolução do valor que eventualmente tenha de saldo no seu cartão. O
reembolso é efectuado na Papelaria a pedido do interessado.
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25. Para os alunos é obrigatória a validação de entrada e de saída no recinto da
Escola.
26. O controlo das saídas dos alunos é feito em função do seu tipo de cartão:
a) permissão para sair do recinto escolar sempre que o horário o possibilite;
b) permissão para sair do recinto escolar na hora do almoço
c) permissão para sair do recinto escolar apenas no final das atividades
escolares expressas no seu horário.
27. Os valores monetários constantes neste regulamento podem ser reajustados,
devendo dar-se conhecimento à comunidade educativa através de ordem de
serviço afixada nos locais de estilo e publicitada na página Web da escola.
28. Os casos não previstos no presente regulamento e as dúvidas resultantes da
sua aplicação serão resolvidos pelo diretor, na sequência da análise das
situações em concreto e no respeito pelas competências previstas na lei e no
presente Regulamento.
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