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CÂMARA MUNICIPAL DE

SÃO PAULO

PL - PROJETO DE LEI 671/2019 DE 08/10/2019
Promovente:

Ver. TONINHO PAIVA

Ementa:
INSERE PARÁGRAFO ÚNICO NA LEI 16.734, DE 1o DE NOVEMBRO
DE 2017, PARA FINS DE POSSIBILITAR A RECARGA DO BILHETE
ÚNICO EM SUPERMERCADOS, POUPATEMPOS E
SUBPREFEITURAS.
Observações:
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PROJETO DE LEI N°

r 671/2019
i

Insere Parágrafo Único na Lei 16.734, de 1o de
novembro de 2017, para fins de possibilitar a

recarga do bilhete único em

Supermercados,

Poupatempos e Subprefeituras.

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:

Art. 1o Fica inserido parágrafo único na Lei 16.734 de 1o de novembro de 2017, com a
seguinte redação:

“Parágrafo

único.

Aplica-se

o

disposto

no “caput”

também

às

redes

de

supermercados, poupatempos e subprefeituras."
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,

TONINHO PAIVA
Vereador
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CÂMARA MUNICIPAL DE

SÃO PAULO
JUSTIFICATIVA

O presente projeto tem o intuito de possibilitar que os cartões de bilhete único
sejam recarregados também em supermercados, poupatempos e subprefeituras.

Muitos paulistanos utilizam bilhete único no Município e atualmente, com a
melhoria dos serviços de tecnologia, é mais fácil recarregar os cartões de bilhete único.

A Lei 16.734 de 1o de novembro de 2017, já abriu a possibilidade de que a

recarga de cartões de bilhete único seja feita em farmácias, drogarias, casas lotéricas,
bancas de jornal, bares e restaurantes.
Nessa linha, este projeto tem a intenção de estender os locais já previstos nesta

lei, permitindo que a recarga seja feita também nas grandes redes de supermercados,

poupatempos e subprefeituras, que são locais de grande frequência de pessoas.
O projeto busca facilitar a vida das pessoas que utilizam o bilhete único, que
poderão fazer a recarga também em outros locais além dos já previstos na lei. A medida ora

prevista as fará economizar tempo e dinheiro, pois, no caso dos supermercados, a pessoa

pode aproveitar o dia das compras para recarregar o cartão e pagar um estacionamento só,
por exemplo.

O grande trânsito dos dias atuais, causado pela enorme quantidade de veículos
da cidade faz com que a busca por soluções que auxiliem a mobilidade urbana passem a

ser fundamentais na cidade.
Diante do exposto, considerando que o projeto é importante no sentido de

facilitar a recarga para as pessoas que utilizam bilhete único, conto com dos nobres pares.
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