
Termo de Adesão ao Cartão ÓTIMO Cidadão Identificado

Declaro que as informações constantes neste documento
são verdadeiras. Declaro também que AUTORIZO o 
seu registro em sistemas eletrônicos do Consórcio 
ÓTIMO de Bilhetagem Eletrônica - ÓTIMO.

Ao assinar este TERMO DE ADESÃO, o CLIENTE 
declara estar ciente de todas as cláusulas constantes 
nele e em total concordância com elas.

 ,  de  de 20 .

Assinatura do cliente

Nome:

CPF: Sexo: Data de nascimento:

Endereço residencial:

Bairro: Cidade: CEP: UF:

Telefone: Endereço eletrônico (e-mail):

DADOS PESSOAIS

(31) 3516-6000
otimoonline.com.br

Nº do cartão: Nº de série: Ponto de venda:

Recarregue seu 
Cartão ÓTIMO 
de onde estiver.
Baixe o APP. É fácil, simples e rápido.

Nº do cartão:

Pagamento da recarga com cartão de crédito. 

Localização, horários e itinerários 
das linhas em tempo real.

Projeto em parceria com a Secretaria de 
Estado de Infraestrutura e Mobilidade.

BAIXE 
GRÁTIS
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(31) 3516-6000
otimoonline.com.br

/cartaootimo /cartaootimo/cartaootimo

Ao assinar o TERMO DE ADESÃO, o CLIENTE declara-se ciente de que lhe foi comunicado:

este que deverá ser quitado no ato da retirada do cartão. A segunda via do 
Cartão Ótimo estará disponível para retirada após 5 (cinco) dias corridos da 
solicitação do bloqueio.
3.2) Os créditos válidos remanescentes serão transferidos para a nova via 
do Cartão ÓTIMO.
3.3) Em caso de qualquer das ocorrências acima especificadas, o CLIENTE 
deverá responsabilizar-se pela utilização por terceiros dos créditos 
disponíveis no cartão até o seu efetivo bloqueio pelo ÓTIMO. O bloqueio 
ocorrerá em até 24 (vinte e quatro) horas úteis, contadas da solicitação do 
bloqueio pelo CLIENTE. 
3.4) O Cartão bloqueado não poderá ser desbloqueado.
4) Em caso de defeito do cartão, este deverá ser levado ao Posto de Venda 
ÓTIMO do bairro Floresta (Rua Aquiles Lobo, nº 504), juntamente com um 
comunicado escrito e assinado pelo CLIENTE, descrevendo o problema e 
autorizando o seu bloqueio e a confecção de uma nova via. Constatado o 
defeito, o ÓTIMO emitirá a segunda via do Cartão. Caso o defeito apresentado 
seja decorrente de mau uso, será cobrado o valor de R$ 15,00 (quinze reais).
5) Os créditos eletrônicos têm prazo de validade de 180 (cento e oitenta) 
dias a partir de sua geração pelo Consórcio ÓTIMO. Até 30 (trinta) dias após 
o fim da validade dos créditos eletrônicos, os créditos vencidos podem ser 
revalidados no Posto de Venda ÓTIMO do bairro Floresta (Rua Aquiles Lobo, 
nº 504).
5.1) O Cartão ÓTIMO Cidadão Identificado não deve ficar mais de 180 (cento 
e oitenta) dias sem utilização. Após esse período, o cartão fica INATIVO. Para 
voltar a usá-lo, o CLIENTE deverá comparecer a um Posto de Venda ÓTIMO 
autorizado, de posse do Cartão ÓTIMO e de documento oficial com foto, para 
que seja feita a formatação.
6) Para qualquer solicitação referente ao Cartão ÓTIMO Cidadão Identificado 
feita por terceiro no Posto de Venda ÓTIMO, será necessária a apresentação 

dos seguintes documentos: (i) autorização por escrito do titular 
do cartão; (ii) cópia do documento oficial com foto do titular; 
(iii) documento oficial com foto do terceiro autorizado a fazer a 
solicitação.
7) O Cartão ÓTIMO pode ser utilizado em todos os ônibus, nas 
Estações do MOVE, do Metrô e nos Terminais do Sistema Regular de 
Transporte Coletivo da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Será 
debitado do Cartão ÓTIMO o valor da tarifa correspondente a cada 
linha/terminal/estação.
8) Os créditos eletrônicos adquiridos terão o seu valor de uso 
preservado durante 30 (trinta) dias após o reajuste tarifário 
determinado pelo Poder Concedente.
9) Em caso de distrato, o CLIENTE deverá devolver o(s) cartão(ões) 
ÓTIMO a ele cedido(s), em perfeita condição de uso, sob pena de 
pagamento do valor de R$ 15,00 (quinze reais) por cartão não 
devolvido ou danificado. 
10) Para mais informações, o CLIENTE poderá acessar otimoonline.
com.br, enviar e-mail para a Ouvidoria Fale ÓTIMO, ligar no SAC 
Metropolitano 
(31) 3516-6000 (opção 4) ou comparecer a um dos Postos de Venda 
ÓTIMO.

O CLIENTE declara, neste ato, que recebeu o cartão por ele 
requerido e que leu e entendeu os avisos legais com os quais 
concorda e cujos termos aceita, responsabilizando-se pela 
veracidade e exatidão de todos os dados informados.

O presente instrumento firmado pelo CLIENTE tem sua vigência e 
existência jurídica condicionadas à compensação bancária.

Para retirar seu Cartão ÓTIMO Cidadão 
Identificado, destaque e entregue este formulário 

preenchido em um dos Postos de Venda ÓTIMO em
 Belo Horizonte e na Região Metropolitana.

1) O Cartão ÓTIMO é cedido a título de comodato (empréstimo), devendo o CLIENTE 
guardar e conservar o cartão no estado em que lhe foi entregue, sob pena de 
pagamento do valor de R$ 15,00 (quinze reais) por cartão não devolvido.
2) O CLIENTE poderá recarregar seu cartão das seguintes formas:
2.1) Nos postos de Venda ÓTIMO ou nas máquinas de autoatendimento (ATM).
2.2) De maneira online, através do site otimoonline.com.br, com pagamento por 
meio de boleto bancário, modalidade denominada CARGA A BORDO. Nesse caso, pela 
prestação dos serviços de CARGA A BORDO, será cobrado o valor correspondente a 
1% (um por cento) sobre o valor total do pedido de créditos eletrônicos. O valor 
mínimo para pedido de créditos eletrônicos, por cartão, será de R$ 45,00 (quarenta 
e cinco reais). O pagamento do boleto poderá ser feito até a data do vencimento. A 
confirmação do pagamento estará sujeita à confirmação bancária. Os créditos 
eletrônicos estarão disponíveis para utilização nas máquinas leitoras dos ônibus, 
das estações do MOVE, do Metrô, e dos Terminais do Sistema Regular de Transporte 
Coletivo da Região Metropolitana de Belo Horizonte em até 3 (três) dias úteis após a 
confirmação do pagamento. 
2.3) Pelo ÓtimoApp ou pelo Messenger no Facebook ÓTIMO com a Assistente 
Virtual Sol (CARGA A BORDO). O pagamento deve ser realizado através de cartão de 
crédito. Nesse caso, pela prestação dos serviços de CARGA A BORDO, será cobrado 
o valor correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor total do pedido de créditos 
eletrônicos. O valor mínimo para o pedido de créditos eletrônicos, por cartão, será de 
R$ 1,00 (um real). A confirmação do pagamento estará sujeita à confirmação bancária. 
3) Em caso de perda, roubo ou extravio do Cartão ÓTIMO Cidadão Identificado, o 
titular do cartão deverá acessar o otimoonline.com.br para efetuar o seu bloqueio. 
Na página inicial (Home), deverá informar o número do CPF ou solicitar o cartão 
pessoalmente no Posto de Venda ÓTIMO do bairro Floresta (Rua Aquiles Lobo, nº 504), 
apresentando o CPF e um documento oficial com foto.
3.1) O pedido de bloqueio implica a emissão automática da segunda via do Cartão 
ÓTIMO Cidadão Identificado e o pagamento da taxa de R$ 15,00 (quinze reais), valor 

Baixe o APP nas lojas.

Acesse o ÓtimoAPP do seu celular.

Tecle em Cartões.

Adicione o seu Cartão ÓTIMO (número do cartão).

Preencha o cadastro e crie um nome para o seu Cartão ÓTIMO.

Aceite as condições do Termo.

Pronto! Você já pode solicitar o crédito para o seu Cartão ÓTIMO.

Veja como é simples recarregar seu cartão pelo ÓtimoAPP. 
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