MUNICÍPIO DE MEALHADA
CÂMARA MUNICIPAL
CONTRIBUINTE Nº.506792382

NORMAS DOS PASSES ESCOLARES
Os alunos que frequentam os estabelecimentos de ensino do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino
Básico, Ensino Secundário e Ensino Profissional têm o transporte assegurado pelas
carreiras públicas executadas pela empresa que detém a concessão na área do
concelho.
COMPARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS
Nos termos do Dec - Lei nº. 299/84 e do Dec - Lei nº. 176/2012, propõe-se o seguinte:
- ALUNOS DO 2º. CICLO DO ENSINO BÁSICO

Gratuito para todos os alunos a frequentar o 2º ciclo do ensino básico, desde que
frequentem a escola da área de influência definida em 22/01/1993, conforme
comunicação enviada à Direção Regional de Educação do Centro por ofício nº 814 e
de acordo com o disposto o n.º 13 do art. 6º do Despacho n.º 5048-B/2013 de 12 de
abril.
- ALUNOS DO 3º. CICLO DO ENSINO BÁSICO
Gratuito apenas para os alunos residentes em povoações situadas fora do raio de 4
Kms das escolas (consultar anexo) e que frequentem a escola da área de influência
definida em 22/01/1993, conforme comunicação enviada à Direção Regional de
Educação do Centro por ofício nº 814 e de acordo com o disposto o n.º 13 do art. 6º do
Despacho n.º 5048-B/2013 de 12 de abril, até completarem 18 anos de idade e para os
alunos com necessidades educativas especiais.

- ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO
Gratuito para os alunos do ensino secundário com necessidades educativas
especiais, nos termos art. 15º do Dec.-Lei nº 176/2012 conforme anexo.
Têm direito à comparticipação de 50% das despesas de transporte para o percurso
entre a escola e a localidade de residência os alunos que frequentem o Ensino
Secundário, ao abrigo da portaria nº 181/86 de 6 maio, sendo o valor máximo da
mensalidade de 21€. Nos meses com interrupções letivas o valor a pagar será
proporcional aos dias efetivos de transporte.
- ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONAL
Os alunos que frequentam o ensino profissional poderão requerer o passe escolar
nesta

Câmara

Municipal,

não

sendo

porém

abrangidos

por

qualquer

comparticipação do município. Neste sentido, estes alunos deverão pagar a
totalidade do valor associado ao título de transporte, conforme relação mensal
comunicada pela empresa transportadora.

CUSTO DOS CARTÕES - PASSES
Cartão novo----------------------------- 5,00 €
2ª. Via ----------------------------------- 7,50 €
3ª. Via ou mais ------------------------10,00 €
Os pagamentos mensais serão efetuados até:
Ao 20º dia do mês a que o pagamento diz respeito.
O pagamento poderá ser efetuado presencialmente na sede do Município ou por
referência multibanco, comunicada mensalmente. O não cumprimento destes prazos
implicará um custo acrescido de 2,50 €.

Sempre que, por qualquer motivo, não seja adquirido o passe para um ou mais meses,
para obter o do mês seguinte terão de ser pagos os meses em falta, com as respetivas
penalizações. (Excetuam-se os casos de doença que terão de ser confirmados através
de atestado médico).
Em caso de pagamentos em falta, o aluno apenas poderá requerer o passe escolar no
ano letivo seguinte mediante o pagamento da (s) mensalidade (s) em dívida.
O exposto é válido para todos os alunos que frequentam as escolas do 2º e 3º Ciclos,
Secundária e Profissional do Concelho nomeadamente: E.B. 2 de Mealhada, E.B. 2 de
Pampilhosa, Escola Secundária de Mealhada e Escola Profissional Vasconcelos Lebre
e obriga ao cumprimento da divisão administrativa e funcional do Ministério da
Educação, assim como do respeito da distância mínima de 4 km da escola.
Tratando-se de recurso a carreiras públicas, qualquer aluno que não se enquadre nas
condições mencionadas poderá utilizar os referidos transportes desde que munidos do
respetivo título de transporte. A aquisição de passe deverá ser tratada diretamente nos
serviços da transportadora em Coimbra..
Mealhada, 23 de maio de 2016.
O Vice-Presidente da Câmara,
(Guilherme José Campos Duarte, Dr.)

ANEXO I
Localidades da área de influência das escolas:
E.B. Nº 2 da Mealhada

E.B. Nº 2 da Pampilhosa

Antes
Arinhos *

Adões *
Barcouço *

Barrô *

Canedo

Buçaco *

Carqueijo

Carreira

Cavaleiros *

Carvalheiras *

Ferraria *

Casal Comba

Grada *

Lameira de S. Geraldo *

Mala

Lameira de S. Pedro *

Pego *

Lameira de Santa Eufémia *

Pisão *

Lendiosa *

Póvoa do Loureiro

Lograssol

Quinta Branca *

Louredo *

Quinta do Valongo

Luso (Bairro/Catraia/Moinhos/Venda Nova) *

Quintas de Mala

Monte Novo *

Rio Côvo *

Pedrulha

Santa Cristina

Ponte de Casal Comba

Santa Luzia *

Póvoa do Garção *

Sargento-Mor *

Quinta do Vale *
Salgueiral *

Travasso

Santa Cristina
Silvã *
Vacariça
Várzeas *
Ventosa do Bairro
Vimieira
* Localidades Isentas de Pagamentos

