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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

NORMA I 

Objeto  

O Serviço de Transporte, efetuado pela Fundação Manuel Francisco Clérigo, 

sita em São Martinho do Porto, tem por objeto complementar os serviços 

prestados por esta Instituição e apoiar a comunidade estudantil. 

 

 

NORMA II 

Entidade Prestadora de Serviços 

1. A Fundação Manuel Francisco Clérigo é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social, registada em 29 de outubro de 1982, com o n.º 

54/82, em folhas 118 verso e 119, no livro das Fundações de 

Solidariedade Social. 

2. A Fundação Manuel Francisco Clérigo possui licença de Transporte 

Coletivo de Crianças emitida nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 5º da 

Lei n.º 13/2006 de 17 de abril, modificada pela Lei n.º 5/2013 de 22 de 

janeiro. 

3. Como entidade prestadora de serviços, gere os Equipamentos/Viaturas 

de acordo com as necessidades dos requisitantes e concebe os horários 

do Serviço de Transporte. 

 

 

 

 



 

MA.33.03.v1 3 

NORMA III 

Âmbito 

1. O Serviço de Transporte pode ser requerido por qualquer residente, 

permanente ou temporário, da freguesia de São Martinho do Porto, que 

esteja matriculado/inscrito nas respostas sociais fornecidas por esta 

Instituição ou nas escolas sitas em São Martinho do Porto. 

2. O Serviço de Transporte da Fundação Manuel Francisco Clérigo é do 

âmbito da freguesia de São Martinho do Porto, abrangendo as 

localidades de Vale do Paraíso, Venda Nova, Bom Jesus e Serra dos 

Mangues. 

 

CAPÍTULO II 

FORMALIZAÇÃO 

NORMA IV 

Inscrição 

1. Os interessados neste apoio deverão dirigir-se à secretaria da Fundação 

Manuel Francisco Clérigo, de 2ª a 6ª feira, no horário das 09h00 às 

17h30, e formalizar o pedido de transporte preenchendo o impresso 

Solicitação do Serviço de Transporte (Mod.33.06); 

2. No caso de Solicitação do Serviço de Transporte Escolar, deverão ser 

entregues, os seguintes documentos: 

 Fotografia tipo passe atualizada; 

 Horário escolar. 
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NORMA V 

Duração 

O Serviço de Transporte terá a duração de um Ano Letivo, à exceção da 

resposta social Centro de Dia, ou até que uma das partes o denuncie.  

 

CAPÍTULO III 

DIREITOS E DEVERES 

NORMA VII 

Direitos da Fundação Manuel Francisco Clérigo 

A Fundação Manuel Francisco Clérigo reserva-se ao direito de declinar o 

Serviço nas seguintes situações: 

 Normas não aplicáveis no presente regulamento; 

 Atraso no pagamento do Serviço (quando aplicável); 

 Indisciplina ou prejuízos causados pelos Clientes. 

 

NORMA VIII 

Deveres da Fundação Manuel Francisco Clérigo 

Dentro das competências atribuídas, obriga-se para com o Cliente a: 

1. Efetuar o Serviço de Transporte de acordo com o disposto no 

presente regulamento; 

2. Garantir a segurança dos Clientes; 

3. Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança exigidas por lei; 

4. Garantir o sigilo dos dados constantes na documentação entregue. 
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NORMA IX 

Direitos do Cliente 

São direitos do Cliente: 

1. Utilizar o Serviço de Transporte com vista à satisfação das suas 

necessidades; 

2. Fazer reclamações/observações durante o serviço e apresentá-las ao 

Vigilante ou na sua falta ao Motorista; 

3. Beneficiar de isenção no pagamento do Serviço, aquando da 

existência de Protocolos pelos quais estejam abrangidos. 

  

NORMA X 

Deveres do Cliente 

São deveres do Cliente: 

1. Entregar os Horários Escolares e comunicar quaisquer alterações aos 

mesmos; 

2. Colocar/Utilizar o cinto de segurança; 

3. Fazer bom uso das viaturas, mantendo o espaço interior limpo e não a 

danificando; 

4. Tratar com respeito e cortesia os colaboradores e Clientes. 

 

NORMA XI 

Deveres do Responsável pelo Cliente 

São deveres do Responsável pelo Cliente: 

1. Pagar qualquer coima ou prejuízo causado pelo Cliente; 
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2. Renunciar ao direito de exigir qualquer responsabilidade à Fundação 

Manuel Francisco Clérigo, por danos físicos ou materiais que possam 

ocorrer após a saída do Cliente da viatura. 

3. Comunicar a interrupção ou suspensão do Serviço de Transporte com 

mínimo de 3 dias úteis; 

 

NORMA XII 

Pagamentos 

 

1. O Serviço de Transporte é pago do dia 01 ao dia 08 do mês a que 

respeita, quando o dia 08 coincide com um sábado, domingo ou 

feriado o prazo só termina no dia útil seguinte. A partir desta data o 

valor a pagar será acrescido de uma multa de 10%. 

2. O pagamento poderá ser efetuado em numerário, multibanco, 

transferência bancária, indicando sempre o número de Cliente para o 

NIB – 003300001408000001024, ou por cheque à ordem da Fundação 

Manuel Francisco Clérigo. 

3. O horário de funcionamento da Secretaria, do dia 01 ao dia 08 de cada 

mês, é das 08H30 às 17H30, a partir do 9º dia de cada mês o horário é 

das 09H00 às 16H00. 

4. Haverá redução no pagamento nos períodos de férias escolares: Natal 

e Páscoa. 

5. A falta de regularização do pagamento durante 30 dias determina a 

suspensão da frequência do Serviço de Transporte.  

6. A revisão do valor do Serviço de Transporte será efetuada anualmente 

durante o mês de Agosto. 
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NORMA XIII 

Livro de Reclamações 

 

Nos termos da legislação em vigor, esta Instituição, possui livro de 

reclamações, que poderá ser solicitado junto dos Serviços Administrativos, 

sempre que desejado. 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

NORMA XIV 

Alterações ao Regulamento 

O Conselho de Administração da Instituição deverá informar o Cliente sobre 

quaisquer alterações ao presente regulamento com a antecedência mínima de 

30 dias relativamente à data da sua entrada em vigor, sem prejuízo do direito 

à suspensão do serviço a que a este assiste. 

 

NORMA XV 

Integração de Lacunas 

Em caso de eventuais lacunas, as mesmas serão supridas pela Instituição. 

 

NORMA XVI 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor em 01 de Agosto de 2014 

Aprovado em Reunião do Conselho de Administração, Ata n.º 1003, datada de 

25 de julho de 2014. 



 

MA.33.03.v1 8 

Matriz de alterações 

Versão Data Alteração 

1 04/11/2013 Versão inicial 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Fundação Manuel Francisco Clérigo 

Rua Manuel Francisco Clérigo, s/n 

2460-666 São Martinho do Porto 

 

Telf.: 262 985 030 

Fax: 262 985 031 

e-mail: geral@fundacaoclerigo.com. 

Site: www.fundacaoclerigo.com 
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