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AUTORDAE)E DE ‘TRANSPORTES

Autorização n.° CTB[M/0006/2016
para a exploração de serviço público de transporte regular de passageiros

A empresa Rodoviária da Beira Interior, S. A., com sede em Rua Portas do Sol, 18 A/3, 6000-261 Castelo
Branco, titular do NIPC 502 526 483 e do alvará/licença comunitária de acesso à atividade n.° 200037, fica
autorizada a explorar, em regimeprovisório, nos termos da Lei n.° 52/2015, de 9 dejunho, o serviço público de
transporte de passageiros regular na linha com origem/destino (O/D) em Castelo Branco e Monforte da Beira
(por Lentiscais), nas condições que, napresente data, constam do registo no Sistema de Informação Geográfica
de Gestão de Carreiras (SIGGESC).

O operador de transportes fica obrigado a respeitar os seguintes requisitos e condições de exploração.

a) Prestação do serviço autorizado em boas condições de segurança, qualidade e conforto, em particular no
que respeita aos veículos utilizados,’

b) Prestação, à Autoridade de Transportes, da informação por esta requerida sobre as condições de oferta e
procura, com periodicidade mensal, bem como sobre as condições relativas ao material circulante em utili
zação no serviço autorizado,’

c) Prestação de informação ao público sobre a respetiva oferta de serviços de transporte, detalhada e perma
nentemente atualizada no respeitante apercursos, paragens, horários e tarVário, através dos suportes ade
quados, nomeadamente do respetivo site.

O não cumprimento dos requisitos mencionados na presente autorização pode dar lugar ao respetivo cancela
mento.

São direitos do operador.’

a) Os fixados na legislação aplicável, designadamente no Decreto-Lei n°9/2015, de 15 dejaneiro;

b) Ser informado pela Autoridade de Transportes de eventuais alterações das condições de circulação rodo
viária, nomeadamente associadas a obras na via pública ou outros constrangimentos viários, que impli
quem a necessidade de introduzir ajustamentos dos percursos e paragens afetados.

A presente autorização provisória pode ser objeto de alterações relativas a itinerários, paragens, horários e
tarifas, por iniciativa do operador, devidamentefundamentada, ou por iniciativa da Autoridade de Transportes,
sempre que tal sejustfiqueface à evolução da procura. Tais alterações têm que ser introduzidas no SIGGESC
para terem efeitos práticos.

Prazo de validade da autorização: até 31/08/2018

Emitida em Castelo Branco, em 20/12/201 6

dos Santos Correia)


