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NORMAS DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA PARA 
ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 

 

A aquisição do Cartão Eletrónico pressupõe a leitura prévia das normas GIAE  – Gestão 
Integrada para a Administração Escolar, disponível no gabinete de Educação e Acão 
Social da Câmara Municipal de Castro Verde, nos Centros Escolares n.º 1 e n.º 2  de 
Castro Verde e na página da web da Câmara Municipal de Castro Verde. 

1. A Câmara Municipal tem implementado um Sistema de Gestão Integrada para a 
Administração Escolar, adiante designado GIAE, em funcionamento os Centros 
Escolares n.º 1 e n.º 2 de Castro Verde. 

2. O GIAE é um sistema informático que funciona através de uma rede instalada nos 
terminais existentes nos centros escolares e através da Internet. 

3. O cartão é pessoal e intransmissível.  

4. As presentes normas aplicam-se, a todos os utilizadores do sistema e portadores de 
cartão dos Centros Escolares n.º 1 e n.º 2 de Castro Verde.  

 

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES DO GIAE  

1. O GIAE divide-se em vários módulos, onde se destacam os seguintes:  

a) Venda de senhas, aquisição de refeições e controlo de acesso ao refeitório, 
incluindo a gestão de alunos subsidiados;  

b) Módulo de Consulta ONLINE (Internet) disponível para toda a comunidade escolar 
com acesso condicionado por password individual - informações gerais, saldos, extrato 
de movimentos, mensagens.   

2. Poderão igualmente ser adquiridos/implementados para o GIAE outros módulos que 
a autarquia venha a considerar necessários.  

 

UTILIZADORES  

1. São utilizadores do GIAE todos os elementos da comunidade educativa, 
nomeadamente:  
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a) Alunos;  

b) Encarregados de educação. 

2. Poderão ser considerados também como utilizadores do GIAE outros elementos que 
possam permanecer de forma temporária na escola e que necessitem de aceder aos 
serviços.  

 

CARREGAMENTO DE CARTÕES  

1. Os carregamentos são efetuados no Gabinete de Educação e Acão Social e na rede 
de Multibanco. 

2. Os carregamentos apenas são consumados na entrega imediata do montante 
correspondente. 

3. Os carregamentos de cartão terão que obedecer aos montantes de 10,00€, 20,00€ 
ou 50,00€. 

4. Os carregamentos com valores inferiores aos acima mencionados, deverão ser 
efetuados no Gabinete de Educação e Acão Social. 

5. Após o carregamento, quer seja na Rede Multibanco, quer seja presencialmente no 
Gabinete de Educação, é impresso um talão comprovativo do valor carregado no 
cartão. 

6. Todas as despesas relacionadas com as refeições escolares, são indexadas ao Portal 
E-Fatura, sendo da responsabilidade do encarregado de educação a sua confirmação. 

 

DEVOLUÇÕES DE SALDOS  

1. Os saldos transitam para o ano escolar seguinte, dentro do mesmo ciclo de ensino. 

2. A devolução de eventuais saldos do cartão de utilizador só tem lugar quando um 
elemento da comunidade educativa abandona definitivamente o 1.º ciclo de ensino. 

3. Sempre que haja lugar a devolução esta deve sempre ser solicitada no Gabinete de 
Educação e Acão Social até ao último dia do ano letivo correspondente (31 de agosto). 
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PERDA, EXTRAVIO OU CARTÃO DANIFICADO  

1. O cartão é um documento de identificação a utilizar em contexto escolar pelo que 
todos os utilizadores devem conservá-lo tal como lhe é entregue. Quando o utilizador 
perde, extravia ou danifica o seu cartão, é obrigatório pedir uma 2ª via no Gabinete de 
Educação e Ação Social da Câmara Municipal de Castro Verde.  

2. A requisição de 2ª via do cartão tem um custo conforme tabela de Taxas da 
Autarquia em vigor.  

3. A requisição de 3ª via e seguintes do cartão tem um custo conforme tabela de Taxas 
da Autarquia em vigor.  

4. Enquanto aguarda o seu novo cartão deve solicitar um cartão de substituição. 

5. Após o prazo definido para o levantamento do cartão, o utente dispõe de uma 
semana para fazer o levantamento, sob pena de lhe ser cancelado o cartão de 
identificação, sem direito a devolução de valor pago. 

 

AVARIA DO CARTÃO  

1. Sempre que o utilizador detete alguma avaria no cartão deve dirigir-se ao Gabinete 
de Educação e Ação Social, da Câmara Municipal de Castro Verde para comunicar a 
ocorrência e requisitar um novo cartão ou a reparação do mesmo.  

2. Na requisição do novo cartão aplica-se o disposto anteriormente.  

3. 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.  

4. Quando o utilizador recebe um novo cartão deve testá-lo nas 48 horas seguintes de 
forma a detetar as possíveis anomalias.  

 

REFEIÇÕES  

1. As refeições são adquiridas e marcadas online através do GIAE ou nos quiosques 
instalados nos Centros Escolares. 

2. O GIAE permite fazer a compra de refeições para alunos. 
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3. Cada aluno tem direito a aquisição de uma refeição diária, sendo a mesma sujeita à 
ementa disponível no sistema. 

4. A hora limite para compra de refeição, sem taxa adicional, é até às 23h59 do dia 
anterior ao dia do almoço. 

5. É ainda permitido a compra das refeições no próprio dia do almoço, até às 10h00, à 
qual acresce a taxa adicional, no valor estabelecido pela lei (0,30€).  

 

ENGANOS/ANULAÇÕES DE REFEIÇÕES  

1. No caso de engano na compra de refeições, poderá ser alterado/anulado no próprio 
sistema, pelo encarregado de educação, até às 10h00 do próprio dia da marcação. 

 2. Nas situações pontuais em que ocorra greve/tolerância de ponto, o sistema 
automaticamente altera a refeição marcada para uma data posterior. Esta data é 
possível ser remarcada e ou anulada pelo Encarregado de Educação/aluno, de acordo 
com o ponto 1.  

 

QUIOSQUE  

1. O quiosque permite ao utilizador:  

a) marcar/ alterar/anular refeições;  

b) saber qual o valor do seu saldo;  

c) saber quais os movimentos da sua conta. 

 

OMISSÕES  

1. Qualquer situação omissa será resolvida pela autarquia em articulação com os 
administradores e operadores do sistema GIAE.  


