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Regulamento Municipal de Apoio ao Transporte Escolar 

 

Nota Justificativa 

Nos termos da Lei de Bases do Sistema Educativo, aprovada pela Lei n.º 46/86, de 14 de outubro, 

o ensino básico é universal, obrigatório e gratuito, devendo ser assegurado pelas entidades 

públicas com competências para o efeito. 

A regulamentação conjunta da gratuitidade da escolaridade obrigatória e dos apoios e 

complementos educativos previstos na referida Lei  propunha-se justamente reforçar as 

condições para que fosse cumprido o objectivo de que todos os cidadãos pudessem completar 

com sucesso o ensino básico, entendido como patamar mínimo de escolaridade. 

No sentido de  valorização da escola pública como instrumento da equidade social, foram 

levados a cabo várias medidas de incentivo e mantenção do sucesso escolar, bem como de cariz 

social num claro esforço de solidariedade, partilhado pela administração central e pelos 

municípios que culminou com a redação do Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março que 

estabeleceu  o regime jurídico aplicável à atribuição e ao funcionamento dos apoios no âmbito 

da acção social escolar.  

Dando cumprimento ao disposto no Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo 

à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e no Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 

de janeiro, que concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais 

e para as entidades intermunicipais no domínio da educação, ao abrigo dos artigos 11.º e 31.º 

da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, é competência das autarquias locais, na sua redação atual, 

a oferta do serviço de transporte escolar, designadamente a organização e controlo do seu 

funcionamento.  

Nesse sentido, tendo em conta que o Município de Almodôvar tem vindo a assegurar o 

transporte em veículos municipais a todos os alunos não integrados nos circuitos da Rodoviária 

do Alentejo e que reúnam os requisitos necessários, alunos que se encontrem a frequentar 

ensino secundário, universitário ou profissional (Beja e Faro),  o presente regulamento visa 

uniformizar e clarificar procedimentos no âmbito da organização dos processos de candidatura 

ao transporte escolar, nomeadamente no que diz respeito aos apoios definidos pela legislação 

em vigor, bem como os apoios concedidos por opção do Município. 

Neste sentido, e em concretização do disposto no artigo 241.º da Constituição da República 

Portuguesa, e das alíneas d) e e) do artigo 23.º, da alínea g) do n.º 1 e alínea k) do n.º 2 do artigo 

25.º e alínea gg) do n.º 1 do artigo 33.º, todos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
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aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação foi dado início 

ao procedimento de elaboração do Regulamento Municipal de Apoio ao Transporte Escolar, 

nos termos do Artigo 98.º n.º 1 do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, tendo sido promovida a consulta a todos os 

interessados entre os dias 20 de agosto de 2020 e 16 de setembro de 2020, para que estes 

pudessem apresentar os seus contributos no âmbito do presente procedimento, tendo sido 

efetuadas sugestões de alteração ao Regulamento, as quais foram objeto de ponderação 

e acolhidas total/parcialmente/não acolhidas no presente Regulamento Municipal. 
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Regulamento Municipal de Apoio ao Transporte Escolar 

 

CAPÍTULO I  

Disposições Gerais 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

O presente Regulamento define as regras e condições que regem a concessão de apoio no 

âmbito do Transporte Escolar no Município de Almodôvar, bem como os respetivos 

destinatários, natureza do apoio concedido, condições de acesso e funcionamento do serviço. 

 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

1. O disposto neste regulamento é aplicável na área de intervenção da Câmara Municipal de 

Almodôvar. 

2. O presente Regulamento tem como destinatários todos os estudantes com residência no 

concelho de Almodôvar, que se encontrem matriculados e a frequentar  os estabelecimentos 

de ensino secundário, superior ou profissional, localizados no território português, fora da 

área geográfica do Município.   
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CAPÍTULO II   

Alunos do Ensino Universitário 

 

Artigo 3.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 e viagens a apoiar será igual à média de fins-de-semana existentes num mês, ou 

seja, quatro, a que correspondem oito viagens. 

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

e aéreos em classe económica (2.ª classe). No caso do aluno se 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. 

 

Artigo 4.º 

Destinatários 

Podem beneficiar do apoio previsto na cláusula anterior 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 5.º 

Condições de Acesso 

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

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

requerimento em anexo ao presente Regulamento, do qual faz parte integrante, dirigido ao 

Presidente da Câmara Municipal de Almodôvar, através do qual solicitam o apoio para a sua 

deslocação. 

3. O requerimento deverá ser acompanhado da seguinte documentação: 

a) Comprovativo de matrícula; 

b) Comprovativo de residência; 

c) Comprovativo do NIB/IBAN; 
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4. Após apreciação e análise do requerimento, os estudantes serão notificados da decisão que 

recaiu sobre a respetiva inscrição através de contacto telefónico, email ou morada fornecida 

para esse efeito. 

 

Artigo 6.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 para o respetivo 

estabelecimentos de ensino; 

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

proposta elaborada pelo GADES – Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico e 

Social.  

 

 Artigo 7.º 

Pagamento do Apoio 

1. O pagamento do apoio será feito mediante apresentação dos títulos de transporte, junto do 

GADES – Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico e Social, através do 

preenchimento de requerimento próprio, em anexo ao presente Regulamento, do qual faz 

parte integrante.  

2. O GADES – Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico e Social, 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 de viagem, o local de embarque e de destino, o valor e o número 

do bilhete, sob pena de não serem considerados. 

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

ter conhecimento do valor dos mesmo. 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. 
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CAPÍTULO III 

  Alunos matriculados em Beja e Faro 

 

Artigo 8.º 

Destinatários 

Podem beneficiar de transporte disponibilizado pelo Município, todos os estudantes, residentes 

no concelho de Almodôvar, que se encontrem matriculados e a frequentar os estabelecimentos 

de ensino secundário, universitário ou profissional em Beja e Faro.  

 

Artigo 9.º 

Condições de Acesso 

1. Os alunos interessados deverão apresentar a respetiva inscrição, através do requerimento, 

em anexo ao presente Regulamento, da qual faz parte integrante, dirigido ao Presidente da 

Câmara Municipal de Almodôvar, através do qual solicitam o apoio para a sua deslocação 

deste transporte.  

2. O requerimento deverá ser acompanhado da seguinte documentação: 

a) Comprovativo de matrícula; 

b) Comprovativo de residência. 

3. Para os alunos que se encontrem a frequentar o ensino secundário ou profissional, é ainda 

exigida a apresentação de comprovativo da inexistência  da área/curso no agrupamento das 

Escolas de Almodôvar. 

4. Após apreciação e análise do requerimento, os alunos serão notificados da decisão que 

recaiu sobre a respetiva inscrição através de contacto telefónico, email ou morada fornecida 

para esse efeito. 

 

Artigo 10.º 

Funcionamento do Serviço 

1. Serão assegurados dois circuitos de transporte que funcionarão nos locais, datas e horários 

a seguir discriminados: 

a) Circuito Almodôvar-Beja-Almodôvar: 

i. Aos Domingos – entre o Centro Comercial e de Transportes de Almodôvar, e Beja 

(Residência de Estudantes e Pólo Universitário) – Partida às 20:00 horas 
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ii. Às Sextas-Feiras – entre Beja (Residência de Estudantes e Pólo Universitário) e o 

Centro Comercial e de Transportes de Almodôvar - Partida às 19:00 horas. 

b) Circuito Almodôvar-Faro-Almodôvar: 

i. Aos Domingos – entre o Centro Comercial e de Transportes de Almodôvar, e Faro 

(Residência de Estudantes; Pólo Universitário da Penha – Rotunda – e Pólo 

Universitário das Gambelas) – Partida às 19:00 horas; 

ii. Às Sextas-Feiras – entre Faro (Residência de Estudantes; Pólo Universitário da Penha 

– Rotunda – e Pólo Universitário das Gambelas) e o Centro Comercial e de Transportes 

de Almodôvar - Partida às 20:00 horas. 

2. O serviço será organizado pelo Parque de Viaturas em articulação com o GADES – Gabinete 

de Apoio ao Desenvolvimento Económico e Social. 

3. Compete ao GADES – Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico e Social elaborar 

uma listagem com o nome dos estudantes que irão utilizar o transporte, devendo a mesma 

ser atualizada sempre que se verifiquem desistências ou novos estudantes a requerer o 

transporte.  

 

Artigo 11.º 

Datas de Funcionamento do Serviço 

1. Este serviço funcionará no decorrer do ano letivo de acordo com o calendário escolar 

publicado pelo Ministério da Educação para os estabelecimentos de ensino básico e 

secundário e de acordo com o calendário escolar publicado para o respetivo 

estabelecimentos de ensino superior.  

2. A data de inicio e fim do serviço é estabelecida em reunião de Câmara Municipal, através da 

proposta elaborada pelo GADES – Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico e 

Social e o Encarregado do Parque de Viaturas do Município. 

 

Artigo 12.º 

Obrigações do Estudante  

1. Os estudantes beneficiários do transporte deverão informar semanalmente, à quinta-feira, 

através de SMS, o encarregado do Parque de Viaturas da Câmara Municipal de Almodôvar, 

através de contacto a disponibilizar para o efeito, acerca da utilização do transporte, para o 

regresso à sexta-feira, e ida ao domingo, em qualquer um dos circuitos, sob pena de não 

poderem utilizar o transporte. 
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2. A referida comunicação via SMS deverá conter a identificação do estudante beneficiário 

(primeiro e último nome) e localidade onde se encontra a estudar.  

 

  



 
 
 

ANTEPROJETO  DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR  

Página 11 de 12 

 
Proc. 119/GJA 2020 

CAPÍTULO IV  

Normas Comuns 

 

Artigo 13.º 

Transporte Escolar Adaptado 

1. Nos termos da alínea b) do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, o apoio 

em transporte escolar é garantido a todos os alunos com dificuldades de locomoção que 

beneficiam de medidas ao abrigo da educação inclusiva, independentemente da distância da 

sua residência ao estabelecimento de ensino que frequentam, sempre que a sua condição o 

exija. 

2. No momento de apresentação do requerimento de apoio, o aluno ou encarregado de 

educação deverá informar o tipo de apoio específico necessário (ajudas técnicas), sendo o 

mesmo validado, se possível, pelos serviços municipais.  

 

Artigo 14.º 

Tratamento de dados 

Toda a informação resultante do processo de concessão de apoio está sujeita aos trâmites legais 

e limites constitucionais em vigor, designadamente ao disposto em legislação sobre proteção de 

dados pessoais, no que diz respeito ao acesso e tratamentos desses dados.  

 

Artigo 15.º 

Falsas declarações  

As falsas declarações implicarão a cessação imediata do apoio atribuído, bem como o reembolso 

ao Município de Almodôvar, do montante correspondente à comparticipação indevidamente 

recebida por parte do estudante beneficiário.  
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CAPÍTULO V 

 Disposições Finais 

 

Artigo 16.º 

Dúvidas e Omissões 

As dúvidas e omissões suscitadas na interpretação e ou aplicação do presente Regulamento, 

bem como os casos omissos, serão dirimidas ou integradas por deliberação da Câmara Municipal 

de Almodôvar, mediante proposta do Presidente da Câmara Municipal ou do/a Vereador/a com 

delegação de competências, ouvido o Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico e 

Social 

 

Artigo 17.º 

Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor no dia útil seguinte ao da sua publicação em Diário da 

República. 


