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Critérios de Acesso ao Serviço de Transporte Escolar  

Ano Letivo 2017/2018 

 

ENQUADRAMENTO  

 

O Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro, alterado pelo Decreto-lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro, pela Lei n.º13/2006, 

de 17 de abril, pelo Decreto-Lei 186/2008, de 19 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º29/A-2011, de 1 de março e pelo 

Decreto-Lei n.º176/2012 de 2 de agosto, transferiu para os municípios competências em matéria de organização, 

financiamento e controle de funcionamento dos transportes escolares. 

 

De acordo com o normativo, o transporte escolar consiste na oferta de serviço de transporte entre o local de residência 

e o local dos estabelecimentos de ensino que frequentam, a todos os alunos do ensino básico e secundário, quando 

residam a mais de 3 Km ou 4 km, dos estabelecimentos de ensino, respetivamente sem ou com refeitório. O referido 

apoio deverá ser preferencialmente efetuado em transportes públicos coletivos (TP). 

 

Considerando os vários normativos legais e face às realidades sociais e necessidades dos alunos do concelho de 

Sesimbra, a câmara definiu o presente instrumento de critérios, visando proporcionar uma efetiva igualdade de 

oportunidades e o cumprimento da escolaridade obrigatória, procurando responder às necessidades familiares não 

previstas na lei. 

 

Assim, nos termos das disposições constantes do artigo 241.º da Constituição da Republica Portuguesa, alínea gg) do 

n.º1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro, 

alterado pelo Decreto-lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro, pela Lei n.º13/2006, de 17 de abril, pelo Decreto-Lei 186/2008, de 

19 de setembro, Decreto-Lei n.º29/A-2011, de 1 de março e pelo Decreto-Lei n.º176/2012, de 2 de agosto, a câmara 

municipal de Sesimbra, aprova o presente instrumento que regula a atribuição e o funcionamento do serviço de 

transporte escolar (STE).  
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1.º Objeto 

 

 

O presente instrumento visa definir e regular os termos e as condições gerais de acesso, bem como, o funcionamento 

do serviço de transporte escolar (STE), para o ano letivo de 2017/2018.  

 

2.º Âmbito do Serviço de Transporte Escolar  

 

 

1 - Para a obtenção do apoio ao STE os alunos podem apresentar candidatura até aos 20 anos de idade, à data de 

formalização da candidatura. 

 

2 – O apoio ao STE cessa com a obtenção de certificação de conclusão do ensino secundário ou pelo limite de idade.  

 

3 – O Serviço de Transporte Escolar consiste na oferta de transporte, entre o local da sua residência e o local dos 

estabelecimentos de ensino que frequentam a todos os alunos do ensino básico e secundário, oficial ou particular e 

cooperativo com contrato de associação e paralelismo pedagógico, quando residam a mais de 3 ou 4 Km dos 

estabelecimentos de ensino, respetivamente, sem ou com refeitório. 

 

4 – O serviço de transporte escolar é gratuito ou comparticipado para os alunos residentes no concelho de Sesimbra. 

 

3.º Critérios de Atribuição ao Serviço de Transporte Escolar 

 

 

1 – O apoio para o serviço de transporte escolar é atribuído aos alunos que se encontrem matriculados no 

estabelecimento de ensino mais próximo da sua área de residência ou de influência, exceto nas situações, que se 

encontrem devidamente comprovadas e com os seguintes fundamentos: 

 

a) Matriculados no ensino básico, em escolas do concelho, menores de 18 anos e que pelo menos um dos 

progenitores exerça a sua atividade profissional na área de influência do estabelecimento de ensino, onde o 

aluno se encontra matriculado; 

 

b) Matriculados compulsivamente em estabelecimentos de ensino fora da sua área de residência, por falta de 

vaga ou inexistência de oferta formativa; 
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c) Matriculados em escolas do concelho cujo valor do título de transporte seja mais vantajoso em termos de 

custos. 

 

2 – Podem ainda ser abrangidos pelo apoio os alunos que se encontrem nas seguintes situações: 

 

a) Matriculados no ensino secundário na via regular ou profissionalizante, ensino profissional, ensino artístico e 

especializado (integrado ou articulado) ou outras ofertas formativas fora do concelho, reconhecidos (as) pelo 

ministério de educação, por inexistência de curso ou vaga na escola da sua área de residência ou no concelho, 

até ao limite (terminais) da área geográfica da península de Setúbal e à cidade de Lisboa;  

 

b) No decurso de mudança de residência durante o ano escolar; 

 

c) Residentes em locais considerados percursos de risco, desde que o estabelecimento de ensino se situe a 

distância superior a 1, 5 Km do local de residência e que utilizem transportem públicos (TP), cabendo à câmara 

a sua definição, os quais se encontram previstos no anexo I ao presente instrumento; 

 

d) Matriculados na escolaridade obrigatória, residentes em localidades que não sejam servidas por transportes 

públicos coletivos (TP), nos termos da legislação em vigor; 

 

e) Os alunos previstos nas alíneas a) e b) do número 1 e 2 do presente artigo podem continuar a beneficiar do 

apoio de transporte escolar até à conclusão do ciclo ou nível de ensino, desde que tenham beneficiado de STE 

no ano anterior e não haja alteração de estabelecimento de ensino, mediante a análise dos serviços municipais 

e aprovação do presidente da câmara ou vereador do pelouro com competência delegada. 

 

3 – Os alunos que tenham no seu currículo a frequência de estágios não remunerados, prática simulada ou formação 

em contexto de trabalho, usufruem da comparticipação no âmbito do STE, desde que este seja realizado no local da 

escola onde se encontram matriculados; na área geográfica do concelho de Sesimbra; nos concelhos limítrofes ou até 

Lisboa (terminais), nas seguintes situações: 

 

a) Matriculados em escolas da rede pública, no concelho, independentemente do tipo de ensino; 

 

b) Matriculados em escolas profissionais, no concelho, desde que beneficiários de STE; 

 

c) Matriculados em escolas da rede pública, particular e cooperativo, fora do concelho, desde que beneficiários 

de STE. 
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4 – Na formalização do pedido de apoio de transporte para estágios deverá ser entregue declaração do respetivo 

estabelecimento de ensino e da entidade de acolhimento com a indicação do local onde o estágio se irá realizar e a 

respetiva duração, conforme o disposto na alínea j) do nº 2 do Anexo II, com antecedência mínima de 1 mês em relação 

à data de início de estágio. 

 

5 – Aos alunos abrangidos pela escolaridade obrigatória, com necessidades educativas especiais de caracter 

permanente, o apoio é assegurado, de acordo com a legislação em vigor, nos seguintes casos: 

 

a) Residente a mais de 3 ou 4 km, desde que devidamente comprovado, não possam utilizar transportes públicos; 

 

b) Residentes a menos de 3 Km, bem como os alunos que frequentam as escolas de referência ou as unidades 

de ensino estruturado e de apoio especializado a que se referem as alíneas a) e b) dos números 2 e 3 do 

artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de Janeiro, na redação da lei 21/2008, de 12 de maio, nas condições 

fixadas no disposto do artº32º do Dec. Lei 55/2009 de março. 

 

c) Em situações que não possam utilizar os transportes regulares ou os transportes escolares, a comparticipação 

do custo dos transportes é da responsabilidade do ministério da educação, conforme previsto no n.º2 do artigo 

32.º do Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março; 

 

6 – Os alunos que devido à sua condição de saúde, física ou outros fatores impeditivos que não possam utilizar 

transportes públicos, e que não se encontrem abrangidos no número anterior, podem ser apoiados desde que 

devidamente comprovada a sua situação e aprovado pela camara municipal. 

 

7 - O apoio ao serviço de transporte escolar é considerado exclusivamente durante o período letivo determinado em 

despacho do ministério de educação, salvo nos casos em que as atividades letivas obrigatórias cessem após o disposto 

no mesmo, devendo a situação ser comprovada através da escola, com a indicação do início e término das mesmas. 

 

8 – Os casos de matrícula ou transferência de estabelecimento de ensino, por escolha pessoal do aluno ou 

encarregado de educação, são suportados a expensas próprias os encargos da opção cuja responsabilidade é do 

encarregado de educação. 

 

4.º Candidaturas 

 

1 – O processo de candidatura ao serviço de transporte escolar, bem como, as suas renovações, devem ser realizadas 

e submetidas, até ao dia 10 de Agosto para beneficio do apoio a partir de setembro, excetuando-se as situações de 
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carência socioeconómica, devidamente comprovada pelos serviços de ação social competentes e, casos de matricula 

dependente do resultado de avaliação de exames. 

 

2 – Após a data referida no número anterior, as candidaturas são aceites até ao dia 10 de cada mês, para o mês 

seguinte e até ao limite de 10 de Dezembro.  

 

3 - Ao previsto no número anterior, excetuam-se, os alunos que se encontrem nas seguintes circunstâncias: 

 

a) Transferência de estabelecimento de ensino, por mudança de residência ou inexistência de vaga; 

 

b) Matrículas compulsivas, encaminhadas pelo Ministério de Educação ou entidades competentes no âmbito de 

medidas de promoção e proteção de crianças e jovens em risco e no âmbito do Programa Integrado de 

Educação Formação - PIEF; 

 

c) Matrículas realizadas no decurso do ano letivo, por alunos oriundos de países estrangeiros; 

 

d) Alteração de residência do agregado familiar, durante o ano letivo. 

 

4 - Os casos excecionais referidos no número anterior, devem ser devidamente fundamentados e comprovados, sendo 

a sua análise efetuada por ordem de registo de entrada nos serviços da autarquia, mediante decisão do presidente da 

câmara ou do vereador do pelouro, com competência delegada. 

 

5 - A candidatura obedece à entrega da ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada pelo encarregado de 

educação, acompanhada da documentação inscrita no Anexo II, disponível nos seguintes locais: 

 

a)  Agrupamentos de escola ou escolas não agrupadas; 

 

b) Nos balcões do município (Balcão único de serviços - BUS); 

 

c) No sítio da Internet do Município de Sesimbra, em www.cm-sesimbra.pt.  

 

6 - Aos processos de candidatura que se encontrem incompletos é concedido o prazo de 15 dias úteis após data de 

notificação, para regularização da situação. Findo o prazo o processo é indeferido liminarmente e arquivado, com 

conhecimento ao agrupamento de escolas ou escola não agrupada. 

 

7 – O tratamento de dados pessoais é processado de acordo com a Lei n.º67/98, de 26 de outubro, Lei da Proteção de 

Dados Pessoais. 
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5º Comparticipações 

 

 

1 – A comparticipação no âmbito do STE, é gratuita para os alunos do ensino básico e comparticipada em 50% do valor 

da senha do passe para os alunos do ensino secundário. 

 

2 – O direito à comparticipação aplica-se mediante o deferimento da candidatura e conforme o disposto no Anexo III ao 

presente Instrumento. 

 

3 - Para efeitos de comparticipação podem ser considerados os títulos de assinatura linha estudante da TST, jovem e 

normal de outras transportadoras. 

 

4 – O processo de comparticipações da autarquia, é efetuado do seguinte modo: 

 

a) Pagamento mensal do passe, de acordo com o calendário escolar, determinado pelo ministério de 

educação ou conforme o previsto pelos respetivos estabelecimentos de ensino, para as atividades 

letivas obrigatórias. 

 

b) Pagamento de títulos de transporte, bilhetes ou módulos adquiridos diretamente na transportadora no 

caso de serem utilizados transportes que não operam na área de residência ou, sempre que não se 

justifique a aquisição do passe, designadamente, nas pausas letivas, mediante autorização prévia 

por parte da autarquia, sendo o mesmo considerado para as atividades letivas obrigatórias e 

exames nacionais de 1ª época.  

 

5 - Os alunos com necessidades educativas especiais de carácter permanente, ao abrigo das alíneas a) e b) dos n.ºs 2 

e 3 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º3/2008, de, 7 de janeiro, matriculados no ensino secundário, sempre que utilizem os 

transportes públicos coletivos, têm direito ao transporte escolar gratuito, mediante entrega da documentação prevista no 

nº4 do anexo II ao presente instrumento. 

 

6.º Meios de Transporte 

 

1 – Na efetivação do transporte da população escolar são utilizados, em princípio, os meios de transporte coletivo 

(rodoviário, ferroviários ou fluvial), que sirvam os locais dos estabelecimentos de ensino e de residência dos alunos. 

 

2 – Na realização de circuitos especiais, o serviço de transporte escolar é efetuado, preferencialmente, através de 

viaturas municipais ou em veículos de aluguer conforme o disposto na legislação em vigor; 
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3 - Nos circuitos especiais, o transporte escolar efetua-se mediante informação prévia dos horários de entrada e saída 

dos estabelecimentos de ensino, correspondendo apenas a 2 viagens (ida/volta), sendo os Agrupamentos de 

Escola/Escolas não agrupadas responsáveis pelos alunos, desde a sua chegada (receção) e até ao horário de regresso 

a casa; 

 

4 - Na utilização do circuito especial, o encarregado de educação é responsável pelo seu educando, no que respeita à 

pontualidade no local de embarque e desembarque (definido pela autarquia) devendo o mesmo avisar os serviços 

municipais em caso de ausência ou em situações imprevistas com a maior antecedência possível. 

 

7.º Pagamentos e Carregamentos 

 

 

O sistema de pagamentos e carregamentos do cartão de passe no âmbito do serviço de transporte escolar encontra-se 

descrito no Anexo III do presente instrumento. 

 

8º - Procedimento dos Candidatos ao STE 

 

São deveres dos candidatos: 

 

1 - Apresentar a respetiva candidatura/renovação e documentos previstos, nos prazos definidos no presente 

instrumento; 

 

2 - Tomar conhecimento dos critérios de acesso ao serviço de transporte escolar; 

 

3 - Confirmar mensalmente, a necessidade de transporte escolar para o mês seguinte, conforme alínea c) do Anexo III;  

 

4 - Informar a escola e a câmara municipal das alterações constantes do processo de candidatura, sob pena da 

comparticipação ser anulada, designadamente, dados pessoais e de transporte ( ex. emissão de novo cartão de passe, 

alteração de residência, etc…); 

 

5 - Facultar o cartão de passe nos serviços municipais ou estabelecimentos de ensino, sempre que solicitado, para 

carregamento, alteração de dados ou anulação do mesmo; 

 

6- Utilizar devidamente o serviço de transporte escolar, respeitando o local de embarque e desembarque. 
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9.º Procedimentos dos Estabelecimentos de Ensino /Agrupamentos de Escolas e Escolas não Agrupadas 

 

Cabe aos estabelecimentos de ensino:  

 

1 – Organizar, em colaboração com a autarquia, o processo de acesso ao transporte escolar por parte dos seus alunos 

e validar as respetivas candidaturas e renovações nas datas estabelecidas; 

 

2 - Divulgar as condições e a documentação necessárias para a candidatura ao serviço de transporte escolar; 

 

3 - Confirmar os dados constantes nos processos e enviar as candidaturas à câmara municipal de Sesimbra, de acordo 

com os prazos estabelecidos; 

 

4 – Controlar a assiduidade dos alunos e, ou, proceder ao carregamento dos cartões de passe; 

 

5- Proceder à entrega de requisições de transporte, em caso de anomalia do sistema, mediante informação prévia em 

colaboração com a autarquia; 

 

6 - Informar a câmara municipal em caso de anomalias, irregularidades, alteração de dados constantes dos processos 

de candidatura, transferência de alunos, anulação de matrícula, expulsão, absentismo escolar ou outras situações que 

ocorram ao longo do ano letivo; 

 

7 - Informar a câmara municipal sobre as necessidades dos alunos em termos de transporte e horários;   

 

8 - Fornecer a previsão do número de alunos para o ano seguinte, bem como o levantamento das localidades que não 

são servidas por carreiras de serviço público e horários escolares, de acordo com o disposto na legislação em vigor. 

 

10.º - Procedimentos da Câmara Municipal de Sesimbra 

 

Compete à câmara municipal de Sesimbra: 

 

1 - Proceder à análise das candidaturas e assegurar o transporte escolar aos alunos que reúnam os requisitos previstos 

no presente instrumento;  

 

2 – Remeter ou permitir o acesso na plataforma de gestão de educação das listas dos alunos beneficiários de STE, aos 

balcões do município (BUS – Balcões Únicos de Serviço) e aos estabelecimentos de ensino de matrícula;  
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3 - Sem prejuízo dos números anteriores, proceder à divulgação dos apoios conforme o disposto no artigo 11.º; 

 

4 - Em caso de indeferimento, informar o requerente através de ofício ou comunicação eletrónica; 

 

5 - Nas situações previstas no número anterior o requerente, querendo, pode pronunciar-se no prazo de 10 dias; 

 

6 – Na análise dos processos, solicitar informação aos estabelecimentos de ensino ou recorrer a documentação 

emanada do ministério de educação; 

 

7 – As comparticipações podem ser canceladas, caso se verifique alguma das situações abaixo enumeradas: 

 

a) Quando o aluno beneficia de subsídio por parte de outras entidades estatais ou privadas para efeitos 

de comparticipação em transportes escolares; 

 

b) Prestação de falsas Informações; 

 

c) Situações de absentismo, abandono escolar ou desistência mediante comunicação pelo respetivo 

estabelecimento de ensino ou pelo encarregado de educação. 

 

8 – Elaborar, anualmente, o Plano de transporte escolar, conforme o disposto no nº1 do artigo 4.º do Decreto-Lei  n.º 

299/84, de 5 de setembro. 

 

11.º Divulgação de Apoios e Informação Geral 

 

 

1 - Toda a informação relativa ao serviço de transporte escolar encontra-se disponível no sítio da Internet do Município 

de Sesimbra em www.cm-sesimbra.pt, no balcão virtual, plataforma de educação, menu transportes.  

 

2 - A comunicação pode também ser realizada por via correio eletrónico ou SMS.  

 

 

 

 

http://www.cm-sesimbra.pt/
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12.º Publicitação das Critérios de Acesso 

 

  

1 – O presente instrumento encontra-se disponível para consulta no sítio da Internet do Município de Sesimbra, nos 

balcões do município (BUS) e nos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas. 

 

13.º Casos Omissos 

 

 

Os casos omissos são resolvidos pela câmara municipal de Sesimbra tendo como base a legislação aplicável em vigor.  

 

14.º Entrada em Vigor 

 

 

O presente instrumento entra em vigor após a sua aprovação e publicação no sitio da Internet do Município de 

Sesimbra, nos balcões do município (BUS) e nos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas. 
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Anexo I – Percursos de risco 

 

1 - No âmbito do STE, são considerados como Percursos de Risco, conforme alínea c) do nº 2 do artigo 3.º do presente 

instrumento, o trajeto entre as localidades de residência e o local dos respetivos estabelecimentos de ensino de 

matrícula, designadamente: 

1 - Almoinha e Aldeia dos Gatos – Cotovia e Sampaio; 

2 - Santana – Sampaio; 

3 - Maça e Pedreiras – Sampaio; 

4 - Estrada Nacional nº 378 (Santana/Aldeia dos Gatos/Almoinha) – Sesimbra; 

5 - Carrasqueira – Cotovia e Sampaio;  

6 - Corredoura – Sampaio. 
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Anexo II – Documentação  

1.º Candidaturas/Renovações 

 

1 - O processo de candidatura é acompanhado da seguinte documentação: 

 

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada pelo encarregado de educação 

 (Mod. CMS/Edu-05/03); 

 

b) Apresentação de identificação civil e fiscal (cartão de cidadão ou bilhete de identidade e contribuinte) do 

aluno e encarregado de educação; 

 

 

c) Domicílio fiscal ou declaração de residência do aluno ou do encarregado de educação/progenitor. Em 

alternativa, pode ser entregue cópia da fatura de água, gaz, eletricidade; documento emitido pela 

autoridade tributária e aduaneira ou pela segurança social, desde que seja referente à morada 

permanente do aluno. 

 

d) Cópia do cartão de passe lisboa viva, frente e verso; 

 

e) Certificado de matrícula ou prova de matrícula escolar, autenticada pelo estabelecimento de ensino 

(Mod.CMS/Edu-14/00), ou confirmação por parte do estabelecimento de ensino da respetiva ficha de inscrição 

 

2 - Para as renovações de candidatura dos alunos matriculados no mesmo estabelecimento de ensino, sem alteração 

de dados de residência e de transporte, o processo deve ser acompanhado apenas pela documentação referida nas 

alíneas a), c) e e) do número anterior. 
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2.º Situações Específicas 

 

1 - Os alunos devem ainda apresentar a seguinte documentação, considerando as situações em que se enquadrem: 

 

a) Declaração da escola da área de residência, em caso de matrícula compulsiva, por falta de vaga ou 

por inexistência do curso ou oferta formativa, com indicação do curso do aluno. Nos casos em que 

os alunos tenham obtido apoio no ano letivo anterior e se mantenham os mesmos pressupostos, 

podem ser dispensados da entrega da declaração comprovativa; 

 

b) Declaração da transportadora que opera na área, com a indicação do percurso, código de senha e 

valor correspondente para os alunos matriculados em escolas externas e pela 1ª vez e, ou, com 

alteração de dados de transporte; 

 

c) Declaração sobre data de início e término de atividade letiva obrigatória, para os alunos que 

cessam as aulas após o determinado no calendário escolar emanado pelo ministério de educação. 

Nos casos em que a informação é fornecida pelo estabelecimento de ensino os alunos ficam 

dispensados da entrega do referido documento; 

 

d) Certificado de habilitações, para alunos que perfaçam 18 anos; 

 

e) Declaração da escola em como não solicitou o passe 4@18, para alunos beneficiários de ASE, 

matriculados em escolas externas; 

 

f) Declaração da segurança social/entidade patronal com indicação do posicionamento do Escalão 

do Abono de Família atualizado e validado, para alunos matriculados em escolas externas, sem 

declaração da escola sobre o passe 4@18; 

 

g) Cópia do boletim de transferência de estabelecimento de ensino, com a indicação do motivo da 

mesma; 

 

h) Informação do estabelecimento de ensino, ou, requerimento do encarregado de educação, 

sobre a mudança de residência, com indicação da nova morada e respetiva data, anexando os 

documentos previstos na alínea c) do número 1 do presente anexo; 
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i) Declaração de entidade patronal, a atestar que o progenitor exerce a sua atividade profissional, na 

área de influência do estabelecimento de ensino;  

 

j) Informação da escola e declaração da entidade de estágio curricular, com a identificação do 

aluno, local, data de início e término do estágio; 

 

k)  Documento comprovativo da tutela ou declaração de rendimentos, que comprove a guarda do aluno 

ou agregado familiar e cumulativamente, atestado da junta de freguesia com a constituição do 

agregado familiar, para situações em que o aluno não resida com os progenitores; 

 

l) Termo de responsabilidade de encarregado/a de educação, quando este não é progenitor do/a 

aluno/a e, ou, na utilização de viaturas da autarquia/ circuitos especiais. 

 

3.º - Alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) 

 

 

1 - Os alunos com necessidades educativas especiais de caracter permanente devem entregar ainda os seguintes 

documentos: 

 

a) Declaração da escola a comprovar que o aluno possui necessidades educativas especiais de caracter 

permanente com programa educativo individualizado, ao abrigo do Dec. Lei n º 3/2008 de, de 7 de 

Janeiro; 

 

b) Relatório médico a comprovar que o aluno tem necessidades educativas especiais de caracter 

permanente, ou declaração de incapacidade, quando aplicável; 

 

c) Declaração da segurança social ou entidade competente, comprovativa da atribuição do escalão de 

abono de família; 

 

d) Os alunos que devido à sua condição não possam utilizar transportes públicos coletivos, devem ainda 

entregar o respetivo horário escolar; 
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4.º - Disposições Gerais 

 

1 - A entrega de documentação é efetuada mediante o preenchimento dos seguintes formulários, nos balcões do 

município ou por via eletrónica: 

 

a) Ficha de inscrição dos transportes escolares - Mod. CMS/Edu-05/05;        

b) Anexo de peças processuais - Mod. CMS/Edu-15/01; 

c)  Revisão/alteração de transporte/circuito – Mod. CMS/Edu-13/00; 

d) Comparticipação mensal de título de transporte – Mod. CMS/Edu-12/00; 

e) Termo de responsabilidade do/a encarregado/a de educação - CMS/Edu-17/00. 

 

2 - A câmara municipal reserva-se no direito de solicitar outros documentos, considerando a especificidade das 

situações e em casos excecionais e sua fundamentação, não previstos no presente instrumento. 
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Anexo III – Gestão de Pagamentos, Carregamentos de passe e Aquisição de títulos 

 

1.º - Acesso e Informação 

 

1 - O acesso aos dados de transporte e gestão de pagamentos inerentes à unidade de transporte escolar é realizado no 

sítio da câmara municipal de Sesimbra, na plataforma de gestão de educação, através do módulo de transportes.  

 

2 - A informação com as credenciais de acesso é facultada pelos serviços, após o deferimento de candidatura.  

 

2.º - Requisição Mensal e Comunicações 

 

1 - O processo de requisição mensal de transporte é realizado do seguinte modo: 

 

a) Confirmar a necessidade de transporte, mensalmente entre os dias 13 e 20 do mês anterior à utilização do 

serviço, exceto para o mês de Setembro, no qual a confirmação é automática mediante o deferimento da 

candidatura;  

 

b) As datas podem ser alteradas por motivos de necessidade de serviço ou por imposição decorrente do período 

definido para as pausas letivas; 

 

c) A confirmação mensal é realizada através de requisição da seguinte forma: Aceder a área pessoal, entrar em 

registos, selecionar unidade de transporte escolar, carregar em selecionar e depois confirmar, efetuar a 

requisição clicando no mês correspondente e por último, submeter. 

 

2 - As comunicações são efetuadas via SMS (mensagem telemóvel) da seguinte forma:  

 

a) Para os alunos matriculados no ensino básico o envio é realizado no início do ano letivo, e nas situações em 

que haja alteração de informação; 
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b) Para os alunos matriculados no ensino secundário o envio é efetuado mensalmente, com a informação sobre 

pagamento (entidade, referência e valor a pagar), exceto nos casos em que haja alteração de procedimento, 

sendo informado pela mesma via. 

 

 

3.º - Carregamento de Passes  

 

1 - Os carregamentos são realizados entre os meses de setembro e junho, do seguinte modo: 

 

a) Estabelecimentos de ensino entre o dia 21 do mês anterior à utilização do serviço até ao dia 8 do mês 

seguinte, devendo os alunos do ensino secundário fazer-se acompanhar do respetivo comprovativo de 

pagamento; 

 

b) Balcões do município (BUS - Balcões Únicos de Serviço) entre o dia 21 do mês anterior à utilização do serviço 

até ao dia 10 do mês seguinte, devendo os alunos do ensino secundário fazer-se acompanhar do respetivo 

comprovativo de pagamento. 

 

2 - Nos casos em que não seja possível o carregamento de passe nos locais referidos no número anterior, é emitida 

uma requisição de transporte, para que o mesmo possa ser realizado nos postos de venda ou atendimento ao cliente 

das transportadoras (ex. erro de leitura no cartão, anomalia ou outros).  

 

3 - Em caso de perda, extravio ou anomalia do cartão de passe, a câmara municipal de Sesimbra não se responsabiliza 

pela sua substituição. 

4 - Nas situações excecionais, que preveem necessidade de transporte no mês de julho, os carregamentos cessam no 

último dia útil do mês anterior.  
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5 - As datas podem ser alteradas por motivos de necessidade de serviço ou por imposição decorrente das pausas 

letivas, inicio ou término do ano escolar. 

 

6 – Em caso de falha do sistema informático as requisições de transporte são emitidas pelas escolas ou BUS, 

manualmente, mediante autorização pelo serviço responsável. 

 

4.º - Gestão de Pagamentos 

 

1 - O pagamento das comparticipações é efetuado preferencialmente através da rede multibanco ou homebanking, 

podendo também ser realizado em numerário entre os dias 21 do mês anterior à utilização do serviço e até ao dia 10 do 

mês seguinte, exceto no início e término do ano e pausas letivas, cuja informação será enviada por SMS. 

 

2 - Os pagamentos por multibanco ou homebanking podem demorar 2 dias úteis até ficarem disponíveis na plataforma, 

devendo os alunos fazerem-se acompanhar do comprovativo de pagamento para efeitos de carregamento do passe. 

 

3 - Os pagamentos em numerário são efetuados nos balcões do município (BUS), de segunda a sexta-feira, entre as 

8:30h e as 18:30h e aos Sábados, entre as 8:30h e as 13:00h. 

 

4 - Sempre que o pagamento não seja procedido do respetivo carregamento o valor é transitado para outro mês, a 

pedido do requerente por correio eletrónico ou através de requerimento para o efeito no BUS. 

 

5 - Para o mês de julho, os pagamentos decorrem até ao último dia útil do mês anterior. A partir dessa data, os alunos 

devem adquirir o título diretamente na transportadora, conforme o previsto no artigo 5.º do presente anexo. 
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5.º - Aquisição direta de títulos na transportadora 

 

1 - Podem ainda ser comparticipados os títulos de transporte adquiridos diretamente na transportadora, mediante 

autorização prévia da autarquia, através da apresentação de requerimento, acompanhado do documento comprovativo 

da aquisição do título de transporte, do número de identificação fiscal e identificação bancária (NIB/IBAN) e após 

análise dos serviços e respetiva ordem de pagamento. 

 

2 - O prazo para entrega do requerimento nos balcões do município (BUS) ou nas escolas é obrigatoriamente no mês 

subsequente ao da aquisição do título de transporte, sendo considerado para o efeito, a data de entrega nos respetivos 

locais. 

 

3 - Não há lugar à comparticipação aos alunos que adquiram o título de transporte diretamente nas transportadoras por 

sua responsabilidade, sem o respetivo deferimento, devendo ser respeitados os locais e datas previamente 

estabelecidas pela câmara municipal de Sesimbra. 

 

4 - Podem ainda ser previstas, excecionalmente, as situações decorrentes do apoio para a realização de estágios e do 

prolongamento de atividades letivas obrigatórias, conforme nº 3 e nº 7 do artigo 3.º, mediante apresentação de 

declaração ou informação da escola, através do carregamento do passe ou através do pagamento de bilhetes e, ou 

titulo de transporte adquirido diretamente na transportadora, mediante despacho do vereador do pelouro, com 

competência delegada.  

 

5 - Não há lugar à comparticipação dos títulos utilizados nas áreas servidas por transportes urbanos e suburbanos, na 

região de Lisboa. 
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Anexo IV – Contactos úteis 

 

1 - Para qualquer esclarecimento adicional, no âmbito do Serviço de Transporte Escolar, estão disponíveis os seguintes 

contactos:  

a) Divisão de Educação e Desporto, sita na Av. da liberdade, 55 1º A ,  2970 – 635 Sesimbra – Telf. 21.2288500 

b)  Endereço eletrónico: educacao.desporto@cm-sesimbra.pt 

 

2 - Em caso de necessidade de esclarecimento, resolução de problemas na Plataforma ou informação de processo dê 

preferência à comunicação para o seguinte endereço eletrónico: transportes.escolares@cm-sesimbra.pt 

 

3 - Para marcação de assuntos relacionados com o STE, entrega de candidaturas e de documentos, carregamentos e 

pagamentos de passe deve dirigir-se aos balcões do município (BUS - Balcão Único de Serviços), nos seguintes locais: 

a) BUS - Sesimbra - Rua da República, 3 - 2970-741 Sesimbra; 

b) BUS - Quinta do Conde - Edifício do mercado municipal - Avenida Manuel Arriaga - 2975-329 Quinta do 

Conde; 

c) BUS - Móvel – Informação sobre os locais de funcionamento, disponíveis no sítio da câmara municipal de 

Sesimbra, em www.cm-sesimbra.pt. 
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