URGENTE
INFORMAÇÕES SOBRE:
FUNCIONAMENTO DO REFEITÓRIO, UTILIZAÇÃO DO CARTÃO SIGE3 e
PLATAFORMA DE GESTÃO MUNICIPAL DAS REFEIÇÕES ESCOLARES
(Motivadas pela diretriz da Câmara Municipal de Lisboa do dia 15/09/2020)
Decorrente do DL n.º 21/2019 de 30 de janeiro, o Município de Lisboa assumiu a transferência de
competências das refeições escolares e irá implementar uma plataforma de gestão municipal das
refeições escolares / SIGA.
Assim, o sistema de cartões SIGE3 utilizado atualmente na Escola Josefa de Óbidos passará, a partir de
agora, a ser utilizado apenas para serviço de bar, papelaria, reprografia, para as máquinas de “vending” e
para validar a presença (consumo) das refeições no refeitório.
A partir da presente data os carregamentos de cartões SIGE3 da Escola Josefa de Óbidos não
servirão para serviço de refeitório.
O carregamento, marcação e pagamento de refeições passa a ser feito no sistema de “cartão escolar prépago” para o refeitório disponibilizado pela CML (https://edubox.pt/cartao-escolar).
Os cartões SIGE3 existentes atualmente na Escola Josefa de Óbidos irão acomodar o cartão escolar prépago (da CML), pelo que não existirão dois cartões físicos, mas somente um: o cartão SIGE3 que serve
para validar (consumir) a refeição.
PERÍODO DE TRANSIÇÃO - Considerando que a ativação e carregamento da conta cartão municipal
(cartão escolar pré-pago) que vai gerir o pagamento das refeições poderá demorar até final de setembro,
todas as refeições estarão no SIGE3 com custo 0,00€ (independentemente do escalão) e poderão ser
marcadas e consumidas como até aqui, através do cartão SIGE3. O valor a pagar por estas refeições
transitará para o cartão escolar pré-pago (da CML) e será pago posteriormente pelos encarregados de
educação.
Reforça-se que o facto de as refeições estarem com custo 0,00€ não significa que as refeições escolares
sejam gratuitas, mas sim que o aluno/EE e restante pessoal da escola, irá pagá-las quando o novo serviço
estiver em pleno funcionamento.
Posteriormente, os alunos terão de marcar as refeições no SIGA (http://www.siga.edubox.pt/), pelo que,
o município irá enviar acessos aos Encarregados de Educação para que possam aceder à plataforma (esta
semana). Aqui pode visualizar um pequeno vídeo explicativo (https://youtu.be/UNm-Aos9VxY).
Até o cartão municipal estar disponível o sistema permitirá o consumo com saldo negativo em sistema de
pós-pago (até fim de setembro). No mês seguinte quando os alunos/EE efetuarem carregamentos, este
liquidará a dívida existente.

Suporte Técnico: suporte@edubox.pt (Tel: 234 244 299)

