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INTRODUÇÃO

O Agrupamento de Escolas António Gedeão é um organismo pertencente aos serviços e fundos integrados

da Administração Central do Estado, sem autonomia financeira e cujas funções estão disciplinadas na Lei

de Bases do Sistema Educativo. A sua autonomia administrativa, consagrada no Decreto-Lei n°75/2008, de

22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei 137/201 2, de 02 de julho (Regime de Autonomia, Administração e

Gestão das Escolas), pela transferência de competências da administração para as escolas (art° 8°),

permite-lhes, depois de aprovada pelo Conselho Administrativo (art°36 a 39), estabelecer uma tabela de

emolumentos, taxas e propinas para os atos administrativos praticados, a ser aprovada por ano civil.

Tendo em conta que, no âmbito da escolaridade obrigatória, a sua gratuitidade se traduz na oferta de

ensino público com inexistência de propinas e na isenção total de taxas e emolumentos relacionados com

a matricula, inscrição, frequência escolar e certificação, dispondo ainda os alunos de apoios no âmbito da

acção social escolar, caso sejam cumpridos os prazos definidos, conforme o previsto no art.°3° do Decreto-

Lei n°176/2012, de 2 de agosto, importa definir um regulamento que clarifique a aplicação de

emolumentos, taxas e propinas aos atos administrativos prestados.
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Com a competência que Lhe é conferida pelos normativos, o presente regulamento foi aprovado pelo

Conselho Administrativo desta escola e estabeLece o valor das taxas e emoLumentos devidos por serviços

prestados aos utentes dos Serviços de Administração EscoLar.

1. A frequência do ensino básico ou do ensino secundário é obrigatória e gratuita para os alunos com

idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos, nos termos do art.° 40 - n.° 3, do Decreto-Lei n°

6/2018, de 12 de abriL, Despacho normativo n.°5/2020 de 21 abril e Despacho normativo 10

8/2021 de 14 de abril.

2. Os alunos que se encontrem no regime de escolaridade obrigatória, estão isentos do pagamento de

propinas, taxas e emoLumentos devidos pela passagem de diplomas e certidões de habilitações,

nos termos da legisLação aplicável.

3. As propinas de frequência, exame e de matrícula são definidas por Legislação específica e o seu

valor é o que consta da tabeLa anexa ao presente regulamento, o qual será actualizado sempre

que se justifique.

4. Aos alunos aceites fora da escoLaridade obrigatória ou autorizados a frequentar na modaLidade de

assistência ou outra prevista pela lei, são aplicáveis os valores relativos a propinas previstos no

anexo ao presente reguLamento.

5. Os encargos na inscrição de provas e exames nos cursos profissionais e vocacionais, uma vez que

não são estabelecidos pela legislação em geral, serão os previstos no anexo ao presente

regulamento.

6. Aos alunos que concluam com aproveitamento o ensino básico e secundário é passado o diploma

de conclusão pelos serviços de administração escoLar, isentos de pagamento no ano de concLusão.

7. A pedido dos interessados, podem ainda ser emitidas, em qualquer momento do percurso escoLar

do aluno, certidões de habiLitações adquiridas, as quais podem discriminar as disciplinas

concluídas e os respectivos resultados de avaliação, a emissão de certidões com urgência implica o

acréscimo de uma taxa de 3,50€.

8. As certidões de habiLitações podem ser requeridas em qualquer número, sendo o seu custo

equivalente ao produto desse número pelo custo devido por cada unidade.
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9. Fotocópias simples dos documentos oficiais constantes do Processo Individual do Pessoal

Docente/Não Docente e Alunos terão um custo de 0,07€ (frente) e 0,10€ (frente e verso).

10. Os documentos solicitados podem, em casos pontuais e justificados, ser remetidos via postal.

Neste caso, o pagamento deve ser feito mediante transferência bancária para o Agrupamento e

aos custos referidos anteriormente, é acrescida uma sobretaxa de 2,50€.

11. Os encargos na inscrição de provas e exames, do ensino básico e secundário são estabelecidos por

LegisLação própria e atualmente são os que constam no anexo ao presente regimento.

12. O seguro escoLar constitui um sistema de protecção destinado a garantir a cobertura dos danos

resultantes do acidente escolar e é regulamentado peLa Portaria n°413/99, de 08 de junho e as

orientaçães da CircuLar GASE n° 2/2018. O prémio do seguro escoLar é fixado em 1% do vaLor do

ordenado mínimo nacional em vigor em cada ano, arredondado, por defeito, à dezena, e apLicado

aos aLunos fora da escolaridade obrigatória.

13. Os alunos que beneficiam de auxíLios económicos estão isentos, durante o respetivo ano Letivo, do

pagamento de propinas, taxas e emoLumentos devidos por passagem de diplomas e certidões de

habilitações, nos termos da legislação apLicáveL.

14. O Agrupamento dispõe de um serviço de Sistema de Gestão Integrada de Administração Escolar

(GIAE), o primeiro cartão é distribuído gratuitamente a todos os alunos e a 2° via do cartão de

utente processa-se nos Serviços Administração Escolar através do pagamento de uma quantia de

10,00€.

15. A escola disponibiliza cacifos aos seus alunos, sendo obrigatório depositar uma caução de 2€ no

_momento da atribuiçáo do cacifo.__________________________________________________________

16. Os serviços obrigam-se à emissão de recibo de todas as verbas recebidas.

17. O presente regulamento entrará em vigor na data da sua aprovação em reunião do Conselho

Administrativo e manter-se-á válido, no todo ou em parte, até disposição legal em contrário ou

deliberação do Conselho Administrativo desta Escola.

18. Os casos omissos serão apreciados pelo Conselho Administrativo que deliberará.
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19. As eventuais recLamações sobre a apLicação do presente reguLamento deverão ser dirigidas, ao

Diretor, no prazo de 5 dias úteis após o ato que Lhe dá origem.

20. O presente reguLamento não exime os utentes de liquidação das taxas e impostos previstos na Lei.

21. Este reguLamento foi aprovado por unanimidade em reunião de Conselho Administrativo, sendo

actualizado quando exista necessidade.

Em vigor a partir de -L de ________ defOeZ

4.
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Anexo 1

TAXAS e EMOLUMENTOS
Serviços de Administração Escolar

Propina de Exame (por disciplina) - alunos externos e autopropostos 3,00 €
Propina de Provas Ensino Básico (multa) - qualquer que seja o número de
disciplina 20,00€

Propina suplementar Exame Ensino Secundário (multa) 25,00€

Propina de Melhorias/Exame/Disciplina 3,00€

Consulta de Provas/Exame (fotocópias) 3,00€
Propina de Provas de avaliação extraordinárias dos cursos profissionais e
vocacionais 3,00€
Propina de Prova Ensino Básico - autoproposto fora da escolaridade
obrigatória 10,00€
Propina suplementar de matrícula nos 8 dias úteis após prazo definido pela
escola 5,00€

Propina suplementar de matrícula após o início do ano letivo e até 31/12 10,00€

Reapreciação de Exames (depósito) 25,00€

Reapreciação de Provas Ensino Básico (depósito) 5,00€

Certidão de habilitações (prazo 5 dias) 4,50€

Certidão de habilitações - Urgente (Igual ou inferior a 2 dias) 8,00€

Extrato de Classificações - ENES 1,00€

Cartas de Curso (Diplomai 8,50€

Equivalências de estudos no estrangeiro, fora da escolaridade obrigatória 5,00 €

Certificado de matrícula - alunos fora da escolaridade obrigatória 0,20€

Cópia Simples A4 a preto e branco - Frente 0,07€

CópirSii9pl!rK4_a_pretWFbranco_-_FFëiitFEVerso

Prémio de Seguro Escolar 7,05€

Cartão de utente (2° Via) io,oo €

Caução devida pelo cacifo 5,00€

Em vigor a partir de de ____________ de

O Presi
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