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Normas reguladoras para apoio pecuniário ao 
transporte de estudantes universitário 

 

 

Nota Justificativa: 

O município, iniciou, no ano letivo 2013/2014 a concessão de transporte em veículos 

municipais, para os estudantes que se encontram a frequentar o ensino 

superior/secundário/cursos profissionais, nas localidades de Faro e Beja.  

Tendo em conta que existem vários estudantes do concelho a estudar em 

estabelecimentos de ensino situados noutras localidades do pais, verificou-se que seria 

importante disponibilizar um recurso semelhante para estes estudantes.  

Para assegurar este serviço a todos os estudantes foram tidos em conta vários fatores 

designadamente: 

 a impossibilidade de prestar este serviço, em transporte municipal, a todos os 

alunos que frequentam o ensino superior noutras localidade;  

 e que o Município deve ter como preocupação fundamental um tratamento 

igual para com todos os munícipes. 

Artigo 1.º 

Natureza do apoio 

1. O apoio reveste a natureza de apoio pecuniário igual à despesa efetuada entre 

Almodôvar e a localidade onde se localiza o estabelecimento de ensino (ida e volta); 

2. O número de viagens a apoiar será igual à média de fins-de-semana existentes num 

mês ou seja quatro, a que correspondem 8 viagens; 

3. O apoio refere-se às deslocações realizadas em transporte públicos, rodoviários, 

ferroviários e aéreos em classe económica (2.ª classe), no caso do aluno de deslocar 

por meio de transporte aéreo o valor a comparticipar não poderá ser superior ao 

valor da deslocação em transporte rodoviário ou ferroviário; 

4. Não serão comparticipadas as deslocações em transporte próprio. 
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Artigo 2.º 

Destinatários 

1. Podem beneficiar deste apoio todos os estudantes universitários, residentes no 

concelho de Almodôvar, matriculados e a frequentar estabelecimentos de ensino 

localizados em território Português, exceto em Faro e Beja. 

 

Artigo 3.º 

Condições de acesso 

1. O apoio concedido aos estudantes é de caráter anual. 

2. Os estudantes interessados, deverão apresentar a respetiva inscrição, através do 

requerimento, em anexo, dirigido ao Presidente da Câmara, através do qual 

solicitam o apoio para a sua deslocação.  

3. O requerimento deverá vir acompanhado dos seguintes documentos: 

a.  Comprovativo de matrícula;  

b. Comprovativo da residência; 

c. Comprovativo do NIB 

4. Após apreciação e análise, os estudantes serão notificados da decisão que recaiu 

sobre a respetiva inscrição através de contacto telefónico, email ou correio. 

 

Artigo 4.º 

Período de funcionamento 

1. A concessão deste apoio funcionará, exclusivamente para as deslocações efetuadas 

nos períodos letivos, de acordo com o calendário escolar publicado pelo Ministério 

da Educação para os estabelecimentos de ensino básico e secundário.  

2. A data efetiva de início e fim do mesmo será estabelecida pela Câmara Municipal, 

através de proposta elaborada pelo GADES - Gabinete de Apoio ao 

Desenvolvimento Económico e Social. 
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Artigo 5.º 

Pagamento do apoio 

1. O pagamento do apoio será feito mediante a apresentação dos títulos de 

transporte, junto do Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico e Social, 

através do preenchimento de requerimento próprio, em anexo; 

2. O Gades procederá à informação dos documentos submetendo os mesmos à 

deliberação superior. 

3. Os documentos apresentados deverão encontrar-se em bom estado de 

conservação, sendo perfeitamente visível o dia da viagem, o local de embarque e 

de destino, o valor e o número do bilhete, caso contrário não serão considerados. 

4. O requerente deverá entregar os documentos organizados por ordem cronológica, 

devendo ter conhecimento do valor dos mesmos, sempre que possível os bilhetes 

deverão corresponder a meses ou períodos letivos completos.  

5. O pagamento poderá ser feito por transferência bancária ou na tesouraria 

municipal, dependendo do que for solicitado pelo estudante. 

6. Não serão considerados os bilhetes utilizados no mês de Julho; 

7. Apenas serão pagos os títulos de transporte que forem entregues até ao dia 15 de 

Julho de cada ano;  

8. A simples entrega do pedido de pagamento dos bilhetes não garante o seu 

pagamento, estando os mesmos sujeitos a análise. 

 

Artigo 6.º 

Disposições finais 

As dúvidas e omissões suscitadas na interpretação e ou aplicação das presentes 
Normas bem como casos omisso serão dirimidas ou integradas por deliberação da 
Câmara Municipal de Almodôvar, mediante proposta do Presidente da Câmara 
Municipal ou do Vereador com delegação de competências.  
 

 

 

 

 


