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Ex. Mo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal da Maia 

 

 

 

 

 

TRANSPORTES ESCOLARES 

1. Dados relativos ao aluno 

B.I./C.C. nº ……………………..…….…......…… Data de nascimento ……….. / ..……… / ….….……. 

Nome: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

Nome da Escola: ………………………………………………………………………………………..………    Ano de escolaridade ……….…… 

É portador de algum tipo de deficiência ou limitação física? *    Sim        Não 

* Em caso de resposta afirmativa, a mesma deve ser comprovada por atestado médico 

Contacto: ……….....………….......……... 

Nome do Pai: …………...…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nome da Mãe: …………...…………………………………………………………………………………………...…………………………………... 

Encarregado(a) de Educação a) 

Nome: …………………………………………………………………………………………..…… N.I.F. (contribuinte): ……………...……………. 

Morada: ……....………………………………..…………………………………….....………… Freguesia: ………………………………………… 

a) No caso de o(a) encarregado(a) de educação não ser o pai ou a mãe, a situação deve ser comprovada por documento que ateste a quem está 

entregue essa função. 

 

 

2. Indicar qual a empresa de transporte que utiliza para se deslocar para o estabelecimento de ensino: 

 

 S.T.C.P. cartão nº     Nº de Zonas     Id. das Zonas .................................................................

Autocarro (s) Nº..............................Paragem entrada ............................................ Paragem saída....................................................
 

 METRO DO PORTO        cartão nº         Id. das Zonas ................................................................ 

Nº de Zonas Estação entrada ............................................................ Estação saída...................................................................... 
 

 C.P. cartão nº       Estação entrada .................................................. Estação saída.................................................. 

  

 MAIA TRANSPORTES 

 

 ARRIVA PORTUGAL TRANSPORTES                                 OUTRA: ............................................................................................. 

(a preencher pelos serviços) 
 

E. A. F. _____ Dist. residência/escola ________km 
 

Deferido  -    Indeferido 
 

Obs. ____________________________________ 
 

Data ___/___/_______ O funcionário___________ 
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3. Exposição do pedido 

Vem requerer a V. Ex. A se digne conceder:       

 

 Transporte escolar 

 

 Alteração de empresa de transporte – Motivo b) ……………………..…………………………………………………………………………... 

b) Se o motivo for nova morada é necessário apresentar comprovativo da mesma. Se o motivo for mudança de escola é necessário apresentar 

comprovativo do mesmo. Se o motivo for o horário escolar é necessária a apresentação do mesmo (autenticado pela escola).  

 

 

Declaro que, apenas para efeitos de emissão de cartão passe de transporte, autorizo a Câmara Municipal da Maia a comunicar os 

dados necessários às empresas emissoras. 

 

Declaro que a não entrega da declaração com o escalão do abono de família se deve ao facto de o(a) aluno(a) não estar atualmente 

abrangido(a) por esta medida e não ter qualquer escalão atribuído  Confirmo   Não se aplica  

Pede deferimento, 

Ass. do Encarregado de Educação ………………………………...…….……………………. Maia, ….….. de ……....…………… de ……....... 

 
 

A PREENCHER PELA ESCOLA 

Frequenta o ensino: Básico  - Secundário       Regular  - Vocacional  - Profissional       Diurno  - Noturno          

Ano letivo .............../............... Ano de escolaridade .................... 

Área/curso c) ………………………………………………………………....... 

                                                                                                                                 ……………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                                                         (Assinatura e Carimbo) 

c) Especificar a área/curso de ensino quando aplicável. 

 

Documentos necessários relativos ao aluno: 

- Fotocópia do bilhete de identidade ou cartão de cidadão; 

- Declaração com o escalão do Abono de Família atribuído ao aluno, devidamente atualizada (facultativa, consulte Normas em vigor); 

- 1 Fotografia (não é necessária se solicitar este apoio para as empresas STCP, Metro do Porto e CP, ou se já possuir cartão de passe emitido 

por uma das outras empresas mencionadas neste requerimento). 
 

Documentos necessários relativos ao encarregado de educação: 

- Fotocópia do Cartão de cidadão ou, na ausência deste, fotocópia do cartão de identificação fiscal; 

- Comprovativo de morada atual (A residência é comprovada por fotocópia de um recibo de água, luz, gás ou outro documento oficial). 

 

Legislação aplicável (principais diplomas): 

- DL nº 299/84 - 5 de Setembro / Portaria nº 181/86 - 6 de Maio / DL nº 186/2008 - 19 de Setembro / DL nº 176/2012 - 2 de Agosto  

- Normas Municipais Ação Social Escolar e Atividades de Apoio à Família (consulta em www.educar.maiadigital.pt). 

 

Recebidos e conferidos os elementos anexos, os quais se 

encontram em condições de aceitação. 

 

Recebida a documentação, que não irá conduzir ao seguimento do 

processo por não se encontrar em conformidade, foi o requerente 

advertido desta ocorrência, que deverá ser colmatada no prazo legal 

de 90 dias, sob pena de arquivo do respetivo processo. 

____ / ____ / ____ O Funcionário  ________ ____ / ____ / ____ O Funcionário ________ 

       ____ / ____ / ____ 
 
O Requerente ________ 

        
 

http://www.educar.maiadigital.pt/

