
  

 

 

 

 

 

 

 

 Plano de 

Transporte 

Escolar 

Ano Letivo 

2015/2016 

Município de Vizela                             

Pelouro de Educação                           

educacao@cm-vizela.pt 



_______________________________________________________________________________ 

 

 
2 

 

ÍNDICE   

 

ENQUADRAMENTO LEGAL …….………………………………………………………………………………………………………………. 3 

REDE DE TRANSPORTES ESCOLARES - ANO LETIVO 2015/2016………………………………………………………….……..…… 5 

INTRODUÇÃO…..…………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 5 

1. NORMAS DE FUNCIONAMENTO……….……………………………………………………..………………………………….…….…. 6 

 1.1  ÂMBITO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR……………………..…………………………………………....….……… 6 

 1.2  CONDIÇÕES DE ATRIBUIÇÃO……………..…………………………………..……………………………….……………..….... 7 

 1.3  MODALIDADES DE TRANSPORTE……………………………………………..…………………………..….………………….… 8 

 1.4  PROCESSO DE EMISSÃO DE PASSES ESCOLARES……………………………..……………………………………………....… 8 

 1.5  PASSES ESCOLARES – NORMAS A OBSERVAR DURANTE O ANO LETIVO…..…………………………….………..……… 9 

 1.6  EMISSÃO DE 2ªS VIAS…………………………………………………………………..……………………………………….…… 9 

2. FINANCIAMENTO DOS TRANSPORTES ESCOLARES………………………………………………..………………..…………………. 9 

3. PREVISÃO DE ALUNOS A TRANSPORTAR, CUSTOS E RECEITAS ……………………………………..……………………………... 9 

ANEXO I – MAPA HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO PREVISTO PELOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO……………………..  11 

ANEXO II – MAPAS DISCRIMINADOS PREVISÃO N.º ALUNOS PARA O ANO LETIVO 2015/2016………………………...…..  12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE QUADROS 

 
QUADRO 1 – CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANSPORTE ESCOLAR – 2015/2016………………………………………………….… 8 
 



_______________________________________________________________________________ 

 

 
3 

 

ENQUADRAMENTO LEGAL 

 
A organização e gestão dos transportes escolares constituem competência dos Municípios 

desde o ano de 1984. A sua implementação obedece a um conjunto de preceitos legais definidos 
nos seguintes diplomas: 
 

 Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro: regulamenta a transferência de competências 
em matéria de organização, financiamento e controle de funcionamento dos transportes 
escolares; 

 
 Portaria n.º 161/85, de 23 de março: adapta o regime de desconto a conceder nos bilhetes 

de assinatura para estudantes abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro; 
 

 Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 
41/2003, de 22 de agosto, retificada pela Declaração de Retificação n.º 13/2003, de 11 de 
outubro: regulamenta as competências, composição e funcionamento dos Conselhos 
Municipais de Educação, definindo que as competências exercidas pelo Conselho Consultivo 
dos Transportes Escolares, nos termos do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro, passam 
a ser exercidas pelos Conselhos Municipais de Educação; 
 

 Lei n.º 13/2006, de 17 de abril, alterada pela Lei n.º 17-A/2006, de 26 de novembro e pelo 
Decreto-Lei n.º 255/2007, de 13 de julho: define o regime jurídico do transporte coletivo de 
crianças e jovens até aos 16 anos; 
 

 Lei n.º 144/2008, de 28 de julho: desenvolve o quadro de transferência de competências 
para os municípios em matéria de educação; 

 
 Decreto-Lei n.º 186/2008, de 19 de setembro e Decreto-Lei n.º 203/2009, de 31 de agosto: 

estabelece a criação de passes escolares destinados a crianças e jovens estudantes dos 4 aos 
23 anos, com redução do preço do título de transporte; 
 

 Portaria n.º 138/2009, de 3 de fevereiro: estabelece as condições de atribuição do passe 
4_18 escola, alterada pelas Portarias n.º 982/2009, de 2 de setembro, n.º 34-A/2012, de 01 
de fevereiro, n.º 268-A/2012, de 31 de agosto e retificada pela Declaração de Retificação n.º 
52/2012 de 20 de setembro. 

 
 Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março: estabelece o regime jurídico aplicável à atribuição 

e ao funcionamento dos apoios no âmbito da ação social escolar, definindo no artigo 12º 
que os transportes escolares constituem uma modalidade de apoio no âmbito da ação social 
escolar e estabelecendo no artigo 25º critérios e regras para a sua atribuição; 
 

 Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto: estabelece o regime de escolaridade obrigatória para as 
crianças e jovens que se encontram em idade escolar e consagra a universalidade da 
educação pré-escolar para as crianças a partir dos 5 anos; 
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 Despacho n.º 5048-B/2013, de 12 de abril: define um conjunto de normas relacionadas com 
as matrículas, distribuição dos alunos por escolas e agrupamentos, regime de 
funcionamento das escolas e constituição de turmas. 
 

 Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: estabelece o quadro de competências para as 
autarquias locais, definindo no âmbito da alínea gg) do n.º 1 do artigo 33º que constitui 
competência dos Municípios assegurar, organizar e gerir os transportes escolares; 
 

 Despacho n.º 10-A/2013, de 20 de dezembro: aprova a tabela de valores máximos de 
preços para os transportes coletivos rodoviários interurbanos de passageiros, em vigor a 
partir de 01 de janeiro de 2014. 
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 REDE DE TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LETIVO 2015/2016 

 

INTRODUÇÃO 

 
O concelho de Vizela situa-se no distrito de Braga e integra a NUT III/Ave, fazendo fronteira 

com os concelhos de Guimarães, Santo Tirso, Lousada e Felgueiras. Tem uma área de cerca de 

24Km2 e é constituído por 5 freguesias. 

O parque escolar do concelho é constituído por 9 estabelecimentos de educação pré-

escolar, parte deles integrados em instalações comuns ao 1º Ciclo do Ensino Básico (CEB), 10 

estabelecimentos do 1º CEB, 3 estabelecimentos de ensino com oferta exclusiva de 2º e 3º CEB (2 

deles privados), 1 estabelecimento de ensino com oferta de ensino secundário e 2º e 3º CEB e 1 

estabelecimento de ensino com oferta exclusiva de ensino secundário.  

Ainda que o número de cursos do ensino secundário/profissional seja significativo, há 

deslocação de alunos para estabelecimentos de ensino situados nos concelhos limítrofes. Para 

estes alunos, o esforço financeiro é maior, quer para eles, quer para o Município, tendo em conta 

que o custo com o passe escolar é repartido entre o Município e o aluno, na proporção de 50%, e 

quanto maior a distância casa-escola, maior o custo. 

A rede de transporte públicos do concelho, não abrange e não serve convenientemente 

algumas localidades, implicando a realização de circuitos especiais de transporte escolar. 

No Plano de Transportes Escolares, elaborado anualmente, vertem as políticas definidas pela 

Câmara Municipal, nesta matéria, definem-se formas de atuação, normas de funcionamento e 

estima-se o orçamento, e é organizado com base no número de alunos e horários fornecidos pelos 

estabelecimentos de ensino, sendo que, os números apresentados constituem a previsão possível, 

nesta fase do ano, e tendo em conta as tendências anteriormente verificadas. 

A Rede de Transportes Escolares do concelho de Vizela abrange todos os alunos aí residentes, 

dos ensinos básico e secundário, que frequentam estabelecimentos de ensino localizados nos 

limites administrativos do concelho ou fora dele, desde que cumpram os requisitos de atribuição de 

transportes previstos no Dec. Lei n.º 299/84, de 5 de setembro, com as alterações introduzidas pelo 

Dec. Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro, pela Lei n.º 13/2006, de 17 de abril e pelo Dec. Lei n.º 

186/2008, de 19 de setembro, conjugado com o Despacho n.º 5048-B/2013, de 12 de abril. 

As normas constantes neste plano de transportes destinam-se a assegurar a gestão do serviço 

de transporte escolar, salvaguardando as questões de segurança e obedecendo aos princípios da 
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racionalização e da eficiência, designadamente, dimensionando, qualitativa e quantitativamente, os 

meios de transporte em relação às necessidades, e promovendo uma atuação devidamente 

programada, entre a Câmara Municipal de Vizela, os estabelecimentos de ensino e as empresas 

transportadoras, potenciando a procura de soluções mais ajustadas, social e economicamente. 

A implementação da Rede de Transportes Escolares aqui prevista carece de parecer prévio do 

Conselho Municipal de Educação e de posterior aprovação do órgão executivo da Câmara 

Municipal. 

 

1. NORMAS DE FUNCIONAMENTO 

 

Compete à Câmara Municipal assegurar a organização, financiamento e controlo de 

funcionamento dos transportes escolares, devendo garantir o transporte de alunos entre o local da 

sua residência e os estabelecimentos de ensino. 

O Plano de Transporte Escolar vai desenvolver-se de acordo com as normas emanadas pelo 

Dec. Lei n.º 299/84, de 5 de setembro, alterado pelos Dec. Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro, Lei n.º 

13/ 2006, de 17 de abril e legislação acessória, embora com algumas especificações, decorrentes da 

realidade do concelho e das normas contidas no Regulamento de Transportes Escolares do 

Município de Vizela. 

 

1.1 ÂMBITO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

 

A legislação que suporta a organização, financiamento e controlo do funcionamento dos 

transportes escolares, é obsoleta face à realidade e nem as sucessivas alterações tornaram o 

sistema de transportes escolares mais justo e adaptado às circunstâncias. 

Atendendo a que: 

a. Grande parte dos alunos do concelho reside a uma distância inferior a 2 Km do 

estabelecimento de ensino frequentado, distância estabelecida pelo Regulamento de 

Transportes Escolares do Município de Vizela como limite mínimo para 

comparticipação/atribuição de passe escolar; 

b. Os baixos rendimentos e as dificuldades económicas das famílias, muitas vezes, constituem 

um desencorajamento ao prosseguimento dos estudos; 



_______________________________________________________________________________ 

 

 
7 

 

c. O serviço de transporte escolar, conjugado com outros fatores, pode constituir um meio de 

combate ao abandono escolar/saída precoce do ensino, no concelho; 

d. O serviço de transporte escolar é uma via direta de apoio à conciliação da vida familiar e 

profissional; 

Os alunos abrangidos são todos os residentes no concelho de Vizela, que frequentem os 

ensinos, básico e secundário (regular ou profissional), oficial ou particular e cooperativo com 

contrato de associação e autonomia pedagógica, quando residam a 2 ou mais Km dos 

estabelecimentos de ensino frequentados, pelo percurso efetuado pelos transportes públicos. 

  

1.2 CONDIÇÕES DE ATRIBUIÇÃO  

 

As normas gerais que serão consideradas para efeito de concessão de transporte escolar, 

gratuito ou comparticipado, são as seguintes: 

a. O transporte escolar é gratuito para os alunos do ensino básico, sujeitos à escolaridade 

obrigatória e matriculados na escola mais próxima da residência, até perfazerem 18 anos. 

b. Exceções ao estabelecido no ponto anterior:  

i. Quando o estabelecimento de ensino mais próximo não satisfaça as opções do aluno, 

por motivo de inexistência de oferta do curso/disciplina pretendido, será 

considerado o transporte escolar para aquele estabelecimento de ensino onde tal 

curso/disciplina seja ministrado; 

ii. Os alunos que no ano letivo 2013/2014 se matricularam nos 2º e 3º CEB num 

determinado estabelecimento de ensino do concelho, mantêm o direito ao 

transporte escolar, se permanecerem no mesmo estabelecimento de ensino até à 

conclusão do 3º CEB; 

iii. Se por vontade própria, os alunos que se encontram na situação descrita no número 

anterior, pretenderem mudar de estabelecimento de ensino, será concedido 

transporte escolar, desde que a distância verificada entre a residência e o novo 

estabelecimento de ensino, não seja superior à do atual. 

c. É comparticipado pelo Município de Vizela, em 50% do valor do passe escolar, aos alunos do 

ensino secundário, desde que seja comprovada a inexistência de subsídio de transporte por 

parte do estabelecimento de ensino frequentado. 
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1.3 MODALIDADES DE TRANSPORTE  

 

Na efetivação do transporte da população escolar, são utilizados os meios de transporte 

coletivos rodoviários a operar no concelho – Auto Viação Landim, Lda. e Transdev Norte, S.A.. 

A população escolar, matriculada e a frequentar estabelecimentos de ensino localizados fora 

do concelho, poderá também utilizar, além destes, outros transportes, quando haja necessidade de 

transbordo. 

Os circuitos especiais de transporte escolar existentes no ano letivo de 2014/2015, irão 

manter-se no ano letivo 2015/2016, conforme quadro seguinte: 

 

QUADRO 1 – CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANSPORTE ESCOLAR – 2015/2016 

CIRCUITO ESTABELECIMENTO DE ENSINO MEIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR 

Infias (Granja, Atim, SCAM) Escola Básica de Infias Autocarro do Município 

Santa Eulália (Requeixos e Carreira 

Chã) 

Escola Básica de Caldas de 

Vizela 
Autocarro do Município 

Tagilde/Santo Adrião Instituto Silva Monteiro Autocarro do Município 

Santo Adrião/Santa Eulália Colégio de Vizela Serviço contratado  

 

1.4 PROCESSO DE EMISSÃO DE PASSES ESCOLARES 

 

a. Os alunos que se enquadrem nas situações definidas no ponto 1.1 deverão preencher o 

requerimento de transporte escolar, que será fornecido pelo estabelecimento de ensino, no 

momento da realização da matrícula.  

b. A este requerimento devem anexar um comprovativo de morada (cópia de fatura de 

serviços de fornecimento permanentes, ex: fatura da água, da eletricidade, etc). 

c. Os estabelecimentos de ensino remetem, posteriormente, todos os requerimentos de 

transporte escolar à Câmara Municipal de Vizela, que procederá à respetiva análise. 

d. Depois de analisados os requerimentos e apurados os alunos com direito a beneficiar de 

transporte escolar, cabe à Câmara Municipal de Vizela providenciar, junto das empresas 

transportadoras, a emissão dos respetivos passes escolares. 

e. Após a emissão dos passes escolares, as empresas transportadoras procedem ao respetivo 

envio à Câmara Municipal de Vizela, que se encarrega de os distribuir pelos 

estabelecimentos de ensino frequentados pelos seus titulares.  
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1.5 PASSES ESCOLARES – NORMAS A OBSERVAR DURANTE O ANO LETIVO 

 

a. Os alunos têm um passe anual. 

b. Os alunos que frequentam o ensino secundário devem proceder ao pagamento do passe 

escolar, na tesouraria da Câmara Municipal ou via multibanco, até ao último dia útil do mês 

anterior a que o passe diz respeito. 

c. Quando os alunos não cumprem os prazos estabelecidos, procede-se a uma comunicação do 

facto ao serviço emissor, para a respetiva anulação. 

d. Quando os alunos pretendem anular os passes escolares, devem dirigir-se ao Setor de 

Educação da Câmara Municipal de Vizela. 

e. Verificando-se a mudança de residência do aluno, durante o ano letivo, o transporte escolar 

é assegurado, desde que verificados os critérios da distância. 

 

1.6 EMISSÃO DE 2ªS VIAS 

 

Para emissão de 2ªs vias do passe escolar, os alunos devem dirigir-se diretamente à empresa 

transportadora que utilizam, solicitar um novo cartão de passe escolar e assumir o seu custo. 

 

2. FINANCIAMENTO DOS TRANSPORTES ESCOLARES 

 

Os transportes escolares são financiados pela Câmara Municipal e pela DGAL - Direção Geral 

da Administração Local, representando esta, uma comparticipação correspondente a 50% da 

despesa originada com o transporte dos alunos do 3º ciclo do ensino básico (3º CEB). 

 

3. PREVISÃO DE ALUNOS A TRANSPORTAR, CUSTOS E RECEITAS  

 

Considerando: 

- As previsões do número de alunos que irão necessitar de transporte escolar no próximo ano 

letivo, estimadas pelos respetivos estabelecimentos de ensino, e que apontam para 698 alunos; 

- O custo médio por aluno/ano, previsto para o ano letivo em curso, que é de 280,35€ e, 

considerando a última taxa média de aumento dos preços dos transportes escolares de 1,0%, fixada 

pelo Despacho n.º 10-A/2013, de 20 de dezembro; 
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Prevê-se um custo/ano letivo correspondente a 158.565,96€ sendo, a comparticipação do 

Estado estimada em 42.192,68€ e a receita dos alunos, estimada em 24.810,98€.  

 

 

Vizela, 13 de março de 2015 
A Vereadora do Pelouro da Educação 

 
____________________________________ 
 (Dora Fernanda da Cunha Pereira Gaspar, Dra.) 

 
 
 

 

 AS PREVISÕES DISCRIMINADAS SEGUEM EM ANEXO. 
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ANEXO I 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

 

QUADRO 2 – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO 
MANHÃ TARDE 

ENTRADA SAÍDA ENTRADA SAÍDA 

Escola Básica de Infias 9:00H - - 17:30H 

Escola Básica de Caldas de Vizela 8:30H - - 17:45H 

Escola Básica e Secundária de Vizela, Infias 8:30H - - 18:10H 

Escola Secundária de Caldas de Vizela 8:25H - - 18:20H 

Colégio de Vizela 9:00H - - 17:00H 

Instituto Silva Monteiro 9:00H - - 17:00H 

Escola EB 2,3/S Santos Simões 8:30H - - 18:35H 

Escola Secundária Francisco de Holanda 8:25H 13:20H 13:40H 18:30H 

Escola Secundária Martins Sarmento 8:25H 13:25H 13:45H 17:50H 

Escola Profissional Bento Jesus Caraça 9:00H - - 17:45H 
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ANEXO II 

PREVISÃO N.º DE ALUNOS PARA O ANO LETIVO 2015/2016 

(MAPAS DISCRIMINADOS FORNECIDOS PELOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO) 

 

ESCOLA BÁSICA DE INFIAS, INFIAS 

 
ORIGEM 

N.º ALUNOS A TRANSPORTAR / 
ANO DE ESCOLARIDADE TOTAL 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Atim - - 1 - 1 

Granja - - 3 - 3 

Scam 2 2 2 - 6 

TOTAL 2 2 6 0 10 

 

 

 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE VIZELA, INFIAS 

 

ORIGEM 

N.º ALUNOS A TRANSPORTAR/ NÍVEL ENSINO/ANO DE 
ESCOLARIDADE TOTAL 

2º CICLO 3º CICLO SECUNDÁRIO 

5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º Vocac. <12 12 

Vizela 12 12 6 11 9 4 4 10 24 44 

TOTAL 24 26 18 68 

 
 

 

ESCOLA BÁSICA DE CALDAS DE VIZELA 

 

ORIGEM 

N.º ALUNOS A TRANSPORTAR/ NÍVEL ENSINO/ANO DE 
ESCOLARIDADE TOTAL 

2º CICLO 3º CICLO 

5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano <12 >12 

Santa Eulália 10 10 12 27 29 

101 97 Santo Adrião 10 11 13 12 11 

Sta Eulália CMV 17 22 14 0 0 

Sub Total 37 43 39 39 40 101 97 

TOTAL 80 118 198 
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ESCOLA SECUNDÁRIA DE CALDAS DE VIZELA 
 

ORIGEM 

N.º ALUNOS A TRANSPORTAR/ 
ANO DE ESCOLARIDADE TOTAL 

10º Ano 11º Ano 12º Ano 

Porta de Ferro 15 15 

Tagilde 8 8 

S. Paio 10 10 

Pousada 33 33 

Ponte Nova 3 3 

Castro Velho 8 8 

Sra dos Milagres 3 3 

Santa Eulália 22 22 

Carreira Chã 17 17 

Requeixos 3 3 

Coutada 1 1 

Baiona 1 1 

Vizela Ciclo 1 1 

TOTAL 125 125 

 
 
 
 

COLÉGIO DE VIZELA 

 

ORIGEM 

N.º ALUNOS A TRANSPORTAR/ NÍVEL ENSINO/ANO DE 
ESCOLARIDADE TOTAL 

2º CICLO 3º CICLO 

5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano <12 12 

Santa Eulália 25 22 14 25 23 25 84 

Santo Adrião 15 13 12 14 18 15 57 

Vizela 0 0 3 1 1 0 5 

Sub Total 40 35 29 40 42 40 146 

TOTAL 75 111 186 
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INSTITUTO SILVA MONTEIRO 

 

ORIGEM 

N.º ALUNOS A TRANSPORTAR/ NÍVEL ENSINO/ANO DE 
ESCOLARIDADE TOTAL 

2º CICLO 3º CICLO 

5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano <12 12 

Tagilde 11 20 16 11 18 31 45 

TOTAL 31 45 76 

 
 

ESCOLA SECUNDÁRIA FRANCISCO DE HOLANDA – GUIMARÃES 
 

ORIGEM 

N.º ALUNOS A TRANSPORTAR / 
ANO DE ESCOLARIDADE TOTAL 

10º Ano 11º Ano 12º Ano 

Vizela 10 8 4 22 

 
 

ESCOLA SECUNDÁRIA MARTINS SARMENTO – GUIMARÃES 
 

ORIGEM 

N.º ALUNOS A TRANSPORTAR / 
ANO DE ESCOLARIDADE TOTAL 

10º Ano 11º Ano 12º Ano 

Vizela 3 3 3 9 

 
 

ESCOLA EB 2,3/S SANTOS SIMÕES – GUIMARÃES 
 

ORIGEM 

N.º ALUNOS A TRANSPORTAR / 
ANO DE ESCOLARIDADE TOTAL 

10º Ano 11º Ano 12º Ano 

Vizela 3 0 0 3 

 
 

ESCOLA PROFISSIONAL BENTO JESUS CARAÇA 
 

ORIGEM 

N.º ALUNOS A TRANSPORTAR / 
ANO DE ESCOLARIDADE TOTAL 

7º Ano 8º Ano 9º Ano 

Vizela 0 0 1 1 

 
 


