ANEXO 4

REGULAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO
(conforme o artigo 13º do regulamento interno)

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1º
Serviços de apoio
São disponibilizados os seguintes os serviços de apoio:
a) Biblioteca / Centro de Recursos;
b) Reprografia /Papelaria;
c) Cantina / Bar.
Artigo 2º
Condições de admissão
Podem utilizar as instalações específicas:
a) Alunos;
b) Professores;
c) Funcionários;
d) Entidades externas.
Artigo 3º
Tabelas de preços
As tabelas de preços referentes à utilização das instalações mencionadas na alínea anterior, quando a elas houver lugar,
serão publicadas anualmente.
CAPÍTULO II - BIBLIOTECA / CENTRO DE RECURSOS
Artigo 4º
Horário de funcionamento

Manhã

08:30 - 12:00

Tarde

13:30 - 17:00
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Artigo 5º
Normas a cumprir pelos utentes
1 - Os utentes devem zelar pela conservação e asseio das instalações.
2 - Deve ser respeitado o silêncio.
3 - Aos utentes não é permitido:
a) Ingerir alimentos (excetua-se a água);
b) Alterar a disposição do mobiliário;
c) Utilizar qualquer meio de comunicação pessoal (telemóvel, computadores pessoais, etc.) sempre que
comprometa o silêncio.
4 - O incumprimento das normas vigentes implica a ordem de saída da biblioteca.
Artigo 6º
Serviços disponibilizados
A biblioteca disponibiliza os seguintes serviços:
a) Empréstimo de livros, revistas, jornais, outras publicações e material multimédia;
b) Utilização dos computadores fixos ou portáteis e acesso à internet.
Artigo 7º
Requisição de livros, publicações e material multimédia
1 - Os utentes requisitam ao funcionário responsável o livro, publicação ou material pretendido assinando para o efeito
um termo de responsabilidade (impresso próprio).
2 - Do termo de responsabilidade deve constar a identificação do utente, a data e hora de empréstimo e de entrega
do objeto, a assinatura do utente e do funcionário responsável, os títulos das obras requisitadas ou referência do
equipamento.
3 - Em caso de extravio ou danos provocados no objeto o utente deverá ressarcir a escola do prejuízo causado.
4 - Compete ao funcionário controlar a devolução do objeto requisitado e verificar se estão em perfeitas condições.
5 - São as seguintes as modalidades de requisição:
a) Uso na biblioteca;
b) Uso no espaço escolar;
c) Uso domiciliário;
d) Requisição de equipamentos (computadores, projetores multimédia, máquinas de calcular, etc).
Artigo 8º
Uso na biblioteca
1 - Consiste na consulta ou utilização do equipamento no espaço da biblioteca.
2 - Nesta modalidade é permitida a requisição de qualquer livro, publicação material ou equipamento sem restrições.
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Artigo 9º
Uso no espaço escolar
1 - Consiste na consulta ou utilização do objeto noutro espaço escolar que não a biblioteca.
2 - Nesta modalidade não é facultada aos alunos a requisição de livros ou equipamentos “não requisitáveis” assinalados
com uma etiqueta vermelha, salvo se o professor assumir a responsabilidade ou mediante autorização expressa da direção.
3-  Os livros ou equipamentos “não requisitáveis” podem ser requisitados pelos professores e funcionários.
4 - O objeto requisitado deve ser devolvido dentro do horário de funcionamento da Biblioteca ou da duração do tempo
letivo caso se destine à sala de aula.
Artigo 10º
Uso domiciliário
1 - Consiste no empréstimo de livros e outras publicações para uso domiciliário.
2 - Nesta modalidade não é facultada aos alunos a requisição de equipamentos.
3 - Aplicam-se os números 2 e 3 do artigo anterior.
4 - O utente não poderá requisitar mais do que três títulos simultaneamente.
5 - É de cinco dias úteis o prazo de requisição, findo o qual será devida uma multa de 50 cêntimos por cada dia de atraso.
6 - As requisições podem ser renovadas por igual período, caso não haja pedidos em lista de espera, ou exista mais do
que um exemplar do mesmo título.
Artigo 11º
Requisição de equipamentos e utilização de computadores
1 - A requisição de equipamentos só é permitida nas situações previstas nos artigos anteriores.
2 - Os equipamentos devem ser, preferencialmente, requisitados com a antecedência de um dia.
3 - A audição de conteúdos áudio e vídeo na biblioteca obriga ao uso de auscultadores.
4 - É expressamente proibido:
a) Alterar ligações;
b) Alterar configurações;
c) Instalar ou desinstalar software.
5 - Os utentes requisitam ao funcionário responsável a utilização do equipamento, nos termos dos nºs 1 a 3 do artigo 7º
com as devidas adaptações, nomeadamente a indicação da hora de entrada e saída, e a identificação do computador
utilizado.
6 - Têm prioridade os utentes que pretendam utilizar o computador para trabalhos escolares.
7 - Cada computador só poderá ser utilizado por um máximo de dois utilizadores, por um período máximo de uma hora
caso haja lista de espera.
8 - Ao utente é facultada a impressão de trabalhos escolares ou outros documentos mediante o pagamento das cópias.
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CAPÍTULO III - REPROGRAFIA / PAPELARIA
Artigo 12º
Horário de funcionamento ¹

Manhã

08:30 - 12:00

Tarde

13:30 - 17:00

¹ Exceto períodos de férias
Artigo 13º
Serviços disponibilizados
A reprografia / papelaria disponibiliza os seguintes serviços:
a) Apoio às atividades letivas (cópias de testes, fichas de trabalho, etc);
b) Apoio aos diferentes órgãos e serviços (documentos diversos);
c) Venda de fotocópias e sebentas;
d) Venda de equipamento e material escolar, incluindo livros escolares (inativo).
Artigo 14º
Normas de funcionamento
1 - Os trabalhos de reprografia devem ser, preferencialmente, requisitados com a antecedência de um dia.
2 - A reprodução de testes de avaliação e outros documentos destinados a atividades letivas, tem prioridade sob outros
trabalhos.
3 - Estão isentos de pagamento os seguintes trabalhos:
a) Testes diagnósticos;
b) Testes (fichas de avaliação);
c) Fichas de trabalho desde que não ultrapassem as duas folhas.
4 - Todos os outros trabalhos estão sujeitos a pagamento, pelo que os professores estão interditos de fornecer cópias
aos alunos que não se enquadrem nos trabalhos mencionados no número anterior.
5 - O acesso às fotocopiadoras far-se-á mediante a introdução de um código a atribuir quer ao funcionário responsável
quer aos professores.
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CAPÍTULO IV - BAR / CANTINA
Artigo 15º
Horário de funcionamento ¹

Bar

08:00 - 17:30

Cantina

12:00 - 14:00

¹ Exceto períodos de férias
Artigo 16º
Serviços disponibilizados
A reprografia / papelaria disponibiliza os seguintes serviços:
a) Cantina;
b) Bar.
Artigo 17º
Cantina
1 - Destina-se ao fornecimento de refeições aos alunos, professores funcionários.
2 - A cantina funciona em regime de cessão de exploração, cabendo à entidade exploradora o cumprimento da legislação
vigente em matéria de higiene e segurança alimentar.
Artigo 18º
Bar
1 - Destina-se à venda de bens alimentares e complementa o serviço de cantina.
2 - Aplica-se o nº 2 do artigo anterior.
Artigo 19º
Normas a cumprir pelos utentes
1 - Os utentes devem:
a) Zelar pela conservação e asseio das instalações;
b) Contribuir para um ambiente harmonioso;
c) Respeitar o seu lugar na fila de espera.
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2 - Os utentes devem adquirir a senha do almoço até às 10:00 h do dia a que respeita a refeição.
3 - A ementa é afixada semanalmente.
4 - O utente tem direito a pratos de dieta desde que apresente a respetiva justificação.
5 - No âmbito da legislação em vigor é proibido o consumo de bebidas alcoólicas na cantina e bar, quer por alunos
quer por outros utentes.
Artigo 20º
Subsídio de refeição – CCT
1 - No cumprimento do CCT do Ensino Particular e Cooperativo o subsídio de refeição é pago em espécie mediante o
fornecimento de refeições na cantina da escola.
2 - A entidade patronal apenas se responsabiliza pelo pagamento da mesma se o professor consumir o prato do dia,
dentro do horário estipulado para o almoço, sendo qualquer outro consumo da inteira responsabilidade da entidade
exploradora da cantina.
3 - Caso o professor não queira almoçar na cantina, não é permitido o fornecimento de qualquer outra refeição, a saber,
pequeno almoço ou lanche, de forma a compensar a refeição perdida.
4 - Não deve ser dada qualquer prioridade no atendimento aos professores, os quais devem aguardar na fila à
semelhança dos alunos.
5 - As refeições devem ser servidas nas quantidades habitualmente fornecidas aos alunos, não havendo lugar a qualquer
privilégio.
6 - O professor deverá requisitar a senha, tal como os alunos, e assinará, diariamente, o mapa disponibilizado pelos
serviços de contabilidade.
7 - As refeições (prato do dia) a que cada professor tem direito, nos termos da lei, constam de um mapa entregue na
cantina, sendo as refeições excedentes da responsabilidade do professor.
8 - O subsídio de refeição só é devido em caso de trabalho efetivo, pelo que nas faltas, folgas, feriados e férias não tem
o mesmo de ser pago ou fornecida a refeição.
9 - Os professores com horário completo têm sempre direito à refeição desde que trabalhem nem que seja uma hora
num dia.
10 - No caso dos professores com horário incompleto, só há lugar ao fornecimento de refeição, nos termos do CCT, se
tiverem aulas de manhã e de tarde ou então 4 horas de manhã ou 4 horas de tarde.
11 - Caso o professor não queira almoçar na cantina, não pode este exigir o subsídio na forma pecuniária.
12 - A lei não prevê qualquer limite de distância (residência) relevante para efeitos de atribuição do subsídio de refeição
(em espécie ou pecuniário).
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