
Câmara Municipal de Alpiarça – Plano de Transportes Escolares 

É uma competência dos Municípios desde o ano de 1984 a organização e gestão dos transportes 

escolares. A implementação dos transportes escolares obedece a um conjunto de normas legais 

assentes nos seguintes diplomas:

– Decreto-lei nº77/84, de 8 de Março – Estabelece o regime de delimitação e da coordenação 

das  atuações  da  Administração  Central  e  Local  em  matéria  de  investimentos  públicos, 

definindo,  no  âmbito  do  nº4  da  alínea  e)  do  Artigo  8º,  que  os  transportes  escolares 

constituem competência municipal em matéria de investimentos públicos;

– Decreto-lei  nº  299/84,  de  5  de  Setembro  –  Regulamenta  a  transferência  de  novas 

competências em matéria de organização, financiamento e controle do funcionamento dos 

transportes escolares, definindo que é da competência das Autarquias garantir o serviço de 

transportes aos alunos do ensino básico e secundário (oficial, particular e/ou cooperativo) 

que residam a mais de 3 ou 4Kms dos estabelecimentos de ensino, respetivamente sem ou 

com  refeitório;  este  diploma  refere  ainda  que  o  transporte  escolar  é  gratuito  para  os 

estudantes sujeitos à escolaridade obrigatória;

– Portaria  nº181/86,  de  6  de  Maio  –  Estabelece  os  termos  em que  é  comparticipado o 

transporte dos estudantes do ensino secundário, definindo que os alunos abrangidos pelo 

transporte escolar, comparticipem em metade do custo do bilhete;

– Lei nº159/99, de 14 de Setembro – Estabelece o quadro de atribuições e competências das 

autarquias locais, relativamente à Educação definindo no âmbito da alínea d) do nº1 do 

Artigo  13º  e  da  alínea  a)  do  nº3  do  Artigo  19º  que  compete  aos  órgãos  municipais  

assegurar os transportes escolares;

– Lei nº169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº5-A/2002, de 11 de 

Janeiro – Estabelece o quadro de competências e o regime jurídico de funcionamento dos 

órgãos dos municípios e das freguesias, prevê no âmbito da alínea m) do nº1 do Artigo 64º  

que compete às Câmaras Municipais organizar e gerir os transportes escolares;

– Decreto-lei nº7/2003, de 15 de Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei nº41/2003, 
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de 22 de Agosto, retificada pela Declaração de Retificação nº13/2003, 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 nº299/84, de 5 de Setembro, passam a 

ser exercidas pelos Conselhos Municipais de Educação;

– Lei nº13/2006, de 17 de Abril – Define o regime jurídico do transporte coletivo de crianças 

e jovens até aos 16 anos;

– Decreto-Lei nº55/2009, de 2 Março – Estabelece o regime jurídico aplicável à atribuição e 

ao funcionamento dos apoios no âmbito da ação social escolar, definindo nos 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.

Plano de Transportes Escolares 2019/2020                                                                                                                                   pág. 2



Câmara Municipal de Alpiarça – Plano de Transportes Escolares 

Enquadramento Territorial do Concelho de Alpiarça

Alpiarça é um concelho com aproximadamente 95 Km2 inserida na Lezíria do Tejo, limitado pelos 

concelhos Santarém, Almeirim e Chamusca. 

O Concelho de Alpiarça tem apenas uma freguesia, e 6 lugares, Patacão, Quinta da Lagoalva de 

Cima, Casalinho, Gouxaria, Frade de Baixo e Frade de Cima, que representam os 7249 habitantes, e  

aproximadamente 76,0 hab/Km2 (Fonte: PORDATA 2016).

O Concelho de Alpiarça é predominantemente rural,  sendo que,  o núcleo urbano consolidado 

coincide com o limite da única freguesia, pois os lugares são muito dispersos entre si e com uma 

densidade populacional baixa. 
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Figura 1: Freguesia e Lugares do Concelho de Alpiarça
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Rede Educativa do Concelho de Alpiarça

Atualmente o concelho de Alpiarça dispõe de uma Rede Pública Educativa constituída por 2 Jardins 

de Infância, 1 Escola EB1/JI, 2 Escolas EB1 e 1 Escola Básica de 2º, 3º Ciclo e Secundário.

Os Estabelecimentos de Ensino do 1.º Ciclo e Pré-Escolar da Rede Pública estão agrupados com a 

Escola Básica do 2º, 3º Ciclo e Secundário. Este Agrupamento de Escolas resulta no Agrupamento 

de Escolas José Relvas – Alpiarça
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Mobilidade: Transportes Escolares

O Transporte Escolar é uma necessidade efetiva devido ao facto das crianças em idade escolar 

necessitarem de se deslocar para ter acesso ao ensino, não comprometendo o direito à igualdade 

de  oportunidade  de  acesso  e  permanência  dos  alunos  na  Escola,  contribuindo  assim,  para  o 

sucesso escolar. 

Compete  ao  Município  de  Alpiarça  organizar  e  gerir  a  rede  de  transportes  escolares  com  a 

colaboração do Agrupamento de Escolas do concelho de Alpiarça que deverá  fornecer até dia 15 

de Fevereiro a previsão do número de alunos para o ano lectivo seguinte, de acordo com a alínea 

a)  do ponto 2 do artigo 4º, do Decreto-Lei  n.º 299/84,  de 5 de Setembro e de acordo com a 

remessa à Câmara Municipal de Alpiarça, até ao último dia útil do mês de Julho, os requerimentos  

de transportes escolares.  É neste sentido que se elabora um Plano de Transportes Escolares para o 

próximo ano letivo. 

A previsão de alunos, de acordo com a informação do Agrupamento de Escolas José Relvas, para o 
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ano letivo 2019/2020 é a seguinte:

 Transportes Escolares – Previsão para 2019/2020 2.º/3.º Ciclo e Secundário

Dia/Localidade

Entrada (número de 
alunos a transportar) Saída 

8H20M 

Casalinho 3
(transitar do 1º Ciclo)

Início da Tarde 
14H Fim da tarde *

Fr. Cima 0

Fr. Baixo

3 ( pode transitar do 
1º Ciclo) + 

33 (2º,3º Ciclo e 
Secundário)

Gouxaria 5

Total 44 44

* - a ser adendado horário em Setembro de 2019, a coincidir com os horários dos alunos.

Transportes Escolares – Previsão para 2019/2020– Circuitos Especiais – Carrinhas Municipais 

Localidade Entrada às 9H - 
Escola

Saída 17H30 no caso da 
EB1

Casalinho
Prof. Abel Avelino ou EB1/JI de Alpiarça

15 alunos

Fr. Cima Prof. Abel Avelino

3 Alunos

Casal 
Cambique

Prof. Abel Avelino
e

EB23.S – 5 Alunos

Total 23  Alunos
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Sugere-se  a manutenção dos circuitos aprovados no ano letivo passado a serem realizados através 

de Carreira Pública ou caso se adquira um autocarro, através de meios próprios.

Circuito 1

Circuito efetuado por Carreira Pública ou por meios próprios em percurso autorizado. O Percurso 

inicia-se antes da 8H, no sentido Casalinho – Alpiarça, em horário determinado pela empresa que 

realizar o percurso  de carreira pública, ou através de meios próprios, e termina às 8h15m na  

Escola EB 2,3/S de Alpiarça. O retorno é realizado da Escola EB 2,3/S José Relvas - Alpiarça uma vez  
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no início da tarde e uma vez ao final da tarde.

RETORNO – Circuito 2

Circuito efetuado por Carreira Pública ou por meios próprios em percurso autorizado.

O Percurso é realizado às 14H e 18H30m(estes dois horários de saída poderão ser alterados, tendo 

em conta o maior  fluxo de jovens)  desde a Escola EB 2,3/S José  Relvas  -  Alpiarça no sentido  

Casalinho, Frade de Cima, Frade de Baixo, Gouxaria e Alpiarça. 

Fora destes tempos os alunos da Gouxaria e do Frade de Baixo podem usar os Circuitos disponíveis 
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na Estrada Nacional 118 e que ligam Alpiarça a Almeirim caso o transporte seja realizado por 

carreira pública.

Circuito 3

Circuito efetuado por Carreira Pública ou por meios próprios em percurso autorizado.

O percurso inicia-se no Frade de Cima, passando pelo Frade de Baixo e Gouxaria, terminando na 

Escola EB 2,3/S José Relvas - Alpiarça.

O Percurso inicia-se no Frade de Cima em horário a determinar e, termina às 8h15m na Escola EB 

2,3/S José Relvas - Alpiarça. 

O retorno é realizado através do circuito 2.

Considera-se importante no início de cada ano letivo diligenciar no sentido da possibilidade de se 
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aumentar  o  circuito até  à  localidade Fazendas  de  Almeirim,  Rua Dr.  Miguel  Gonçalves  com o 

objetivo de promover a vinda de jovens para os cursos existentes na Escola EB2.3/S José Relvas 

casos os mesmos não existam na Escola das Fazendas de Almeirim.

Outras Situações/Circuitos especiais

1. As crianças que frequentam o 1º Ciclo do Ensino Básico e se encontram inscritas na escola mais  

próxima da área de residência no Concelho de Alpiarça, e cuja distância se situe a mais de 4km do 

estabelecimento de ensino, por falta de vaga, área de estudo ou curso na escola mais próxima da  

residência, são transportadas, em carrinha certificada, pelo Município em viatura própria ou, na 

impossibilidade,  através  de  contratualização  com  um  transportador  adequado  respeitando  as 

regras do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009 de 2 de Outubro. O Transporte deve ser realizado entre 

as 7H30 e as 9h, pela manhã e, no período da tarde das 17H30 às 18H30.

2. As crianças com necessidades educativas especiais do 1º Ciclo, e outras situações excecionais, 

são transportadas em carrinha certificada para o efeito entre as 7h30 e as 9h, das 15H30 às 16H30, 

das 16h30 às 17h30 e das 17h30 às 18h30.

Durante o dia existem crianças com necessidades educativas especiais que são transportadas com 

horários específicos ao nível do 2º e 3º Ciclo. 

De acordo com os critérios/regras do Despacho n.º 18987/2009 de 17 de agosto, com as alterações 

introduzidas pelo Despacho n.º 11886-A/2012 de 6 de setembro  e o Despacho n.º 11861/2013 de 

12  de  setembro,  o  Ministério  da  Educação  e  Ciência,  através  da  Ação Social  Escolar,  financia 

transportes para alunos com necessidades educativas especiais  no caso de não poderem utilizar 

os transportes regulares ou os transportes escolares, desde que residam a  menos de 3 km do 

estabelecimento de ensino, bem como a totalidade dos kms para os alunos que frequentam as 

escolas de referência ou as unidades de ensino estruturado e de apoio especializado  a que se 
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referem as alíneas a) e b) dos n.os 2 e 3 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de Janeiro.

Nas situações em que o financiamento é da competência do Ministério da Educação e Ciência, 

caso  o  Município  se  veja  incapaz  de  realizar  o  serviço,  a  escola  deve  contratualizar  com  o 

transportador  adequado  à  deficiência  do  aluno  (táxi,  ambulância  ou  transporte  adaptado), 

respeitando as regras do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 

29 de janeiro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009 de 2 de Outubro. 

3. Os alunos com plano individual de transição organizado nos termos do Decreto-Lei nº54 e 55 de 

6 julho de 2018 e caso se mantenha o que estava previsto na redação que lhe foi dada pela Lei n.º  

21/2008,  de 12 de maio que carecem de se  deslocar  a  instituições  ,  para a  concretização do 

mesmo, têm direito à comparticipação da totalidade do custo do título do transporte, no termos 

do disposto no artigo 11.º,  sendo o custo da responsabilidade do Ministério da Educação.  No 

transporte em causa devem ser utilizados os transportes regulares ou os transportes escolares ou 

outro meio de transporte conforme se considere mais adequado.

4. A Câmara Municipal de Alpiarça, no caso das carreiras públicas, concede/comparticipa 50% ou 

100% do valor do passe conforme os casos previstos em regulamento e na Lei, a Alunos do ensino 

Básico e Secundário que frequentam a escola mais próxima da área de residência, e cuja distância  

se situe a mais de 4km do estabelecimento de ensino, por falta de vaga, área de estudo ou curso 

na escola mais próxima da residência. As candidaturas e a renovação das mesmas realiza-se até ao 

último dia útil de Julho.

5. Os horários dos alunos dos lugares devem ser realizados/otimizados tendo em conta o horário 

dos transportes.
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