CONDIÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO

1- Redução de 40% nos passes de assinatura mensal:
A quem se destina: a todos os utilizadores do serviço público de transporte de passageiros possuidores de
passe de assinatura mensal com local de origem num dos 6 municípios da CIMBB;
Documentos necessários: N/A (Desconto aplicado diretamente ao utilizador no ato de carregamento).
2- Redução de 40% nos passes assinatura mensal 4-18:
A quem se destina: a todos os utilizadores de serviço público de transporte urbano de passageiros na área
da CIMBB, possuidores de passe de assinatura mensal;
Documentos necessários: N/A (Desconto aplicado diretamente ao utilizador no ato de carregamento).
3- Redução de 40% nos passes assinatura mensal sub23:
A quem se destina: a todos os utilizadores do serviço público de transporte de passageiros possuidores de
passe de assinatura mensal Sub23 com local de origem num dos 6 municípios da CIMBB;
Documentos necessários: N/A (Desconto aplicado diretamente ao utilizador no ato de carregamento).
4- Redução de 75% nos passes sociais assinatura mensal para desempregados:
A quem se destina: a todos os utilizadores do serviço público de transporte rodoviário de passageiros
possuidores de passe de assinatura mensal com local de origem num dos 6 municípios da CIMBB, que se
encontrem na situação de desempregado;
Documentos necessários: declaração comprovativa da situação, emitida pelo Instituto de Emprego e
Formação Profissional, que comprove a inscrição para emprego na modalidade de desempregado à procura
de 1.º emprego ou na modalidade de desempregado à procura de novo emprego (declaração têm a
validade de 2 meses) + Cartão do Cidadão para comprovar identidade do requerente;
5- Redução de 75% nos passes sociais assinatura mensal para idosos (≥ 65 anos):
A quem se destina: a todos os utilizadores do serviço público de transporte rodoviário de passageiros
possuidores de passe social de assinatura mensal com local de origem num dos 6 municípios da CIMBB,
com idade igual ou superior a 65 anos;

Documentos necessários: desconto aplicado diretamente ao utilizador, após apresentação do Cartão do
Cidadão;
6- Adoção de benefícios para as famílias, com desconto 100% a partir do 3º utilizador com passe de assinatura
mensal, inclusive:
A quem se destina: aos agregados familiares que possuam mais de 2 utilizadores com passe de assinatura
mensal válidos no serviço público de transporte rodoviário de passageiros com origem num dos 6
municípios da CIMBB, independentemente do número de elementos do agregado familiar;
Documentos necessários:
a) apresentação de declaração comprovativa do agregado familiar, emitida no Portal das Finanças (Serviços
> Situação Fiscal > Dados Pessoais Relevantes > Consultar Agregado Familiar), ou em alternativa na Junta
de Freguesia da área de residência, no ato de carregamento dos passes do agregado familiar nos pontos de
venda dos operadores de serviço público a atuar na área da CIMBB;
b) a adesão a este desconto apenas é possível se o carregamento dos passes dos vários elementos do
agregado familiar ocorrer no mesmo momento;
c) se no mesmo agregado familiar forem requisitados passes de diferentes operadores
(Transdev/Rodoviária da Beira Interior e Auto Transportes do Fundão), a adesão deve ser efetuada nas
instalações da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (Edifício dos Emblemas) ou na Câmara Municipal
da área de residência;
d) caso os passes requeridos no âmbito do agregado familiar apresentem um custo diferenciado, os 2 passes
ao encargo dos utilizadores serão os de valor mais baixo.

Notas:
A adesão ao desconto implica a validação de documentação, pelo que o carregamento do(s) passe(s) pode
não ser possível nesse ato.
Os descontos são aplicáveis aos possuidores de um título de transportes alvo de desconto (passe de
assinatura mensal ou passe de assinatura mensal 4-18 ou passe de assinatura mensal Sub23).
Não sendo utilizador frequente do transporte público, o utente deve adquirir um dos títulos de transporte
alvo de desconto. Esse pedido é efetuado no balcão do operador de transporte aderente.
Para usufruir dos descontos aplicáveis aos serviços inter-regionais (apenas para serviços com a origem
num dos 6 municípios da CIMBB), o utilizador deverá apresentar comprovativo que ateste a sua
residência.
Cada título têm uma validade mensal, isto é, do primeiro ao último dia do mês para o qual foi adquirido.

