
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

JUSTIFICATIVA - PDL 0010/2019 
A propositura deste Projeto de Decreto Legislativo visa sustar o inciso II, do artigo 7º, 

do Decreto Nº 58.639, de 22 de Fevereiro de 2019, e todos os seus efeitos, por limitar a 2 
(dois) embarques nos ônibus do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros na 
Cidade de São Paulo, para o perfil de usuário Trabalhador Beneficiário de Vale-Transporte. 

Referido inciso prejudica sobremaneira o deslocamento dos trabalhadores beneficiários 
de Vale Transporte, na medida que reduz pela metade o número de embarques no transporte 
coletivo na Cidade de São Paulo. Vale lembrar o esforço da Municipalidade, que desde 2003 
torna o transporte coletivo cada vez mais integrado. 

A propósito, o último Edital do Sistema de Transporte Público da cidade de São Paulo 
propõe a divisão do sistema de ônibus em três partes: distribuição (dentro dos bairros), 
articulação (dos bairros para os terminais) e estrutural (dos terminais para percorrer grandes 
distâncias). A ideia desta divisão é justamente potencializar as integrações, para que as 
pessoas se utilizem cada vez mais das conexões entre um subsistema e outro. 

Portanto, o inciso II do artigo 7º do Decreto 58.639/2019 vai à contramão de tudo que a 
própria Prefeitura está implementando na Cidade, pois se de um lado ela diminui o número de 
linhas e de ônibus em circulação, sob o pretexto de que haverá um sistema mais integrado e 
melhor distribuído para as conexões, de outro ela impõe a limitação do uso do bilhete único 
para que o trabalhador beneficiário de Vale Transporte possa usufruir desta sistemática, o que, 
em verdade, torna inviável o seu uso para quem tem que percorrer trajetos longo, e até mesmo 
os curtos com poucas opções de linhas. 

Por outro lado, a diminuição do número de embarques do trabalhador beneficiário de 
Vale Transporte poderá acarretar em demissões de pessoas que morem nos lugares mais 
afastados da cidade, ou ao menos na diminuição de seus rendimentos, na medida em que não 
serão raros os casos de pessoas que necessitarão pagar uma passagem a mais na ida e/ou na 
volta ao trabalho. 

Nem se diga que o ônus recairá sobre o empregador, pois qualquer pessoa de bom 
senso sabe muito bem que se houver necessidade de complemento do vale transporte, a 
maioria dos empregadores irá preferir contratar quem não necessite de mais integrações a 
bancar essa nova conta. 

Em que pese a busca do Executivo em cortar gastos e evitar possíveis fraudes, temos 
que o caminhe não pode ser o de tornar obsoleto o bilhete único para o trabalhador, tampouco 
de penaliza-lo com a cobrança de uma passagem a mais para o seu deslocamento. Com a 
modernidade dos sistemas de controle e gestão, é possível à Municipalidade evitar abusos de 
quem faz mal uso do sistema de transporte da cidade, isto sem prejudicar o elo mais fraco 
desta corrente - o trabalhador. 

Embora tenha o executivo o poder discricionário consistente na conveniência e 
oportunidade de seus atos administrativos, é certo que tal princípio não é absoluto e pode ser 
revogado por esta casa de leis, que além de deter poder fiscalizatório, possui plena 
legitimidade de representação popular e de revogação de atos abusivos e atentatórios à 
harmonia da nossa cidade. 

Dessa forma, apresento esta proposta de Decreto Legislativo e peço respeitosamente 
aos demais pares desta casa de leis que apoiem esta justa medida, que manterá o direito 



adquirido pelos trabalhadores ao Bilhete Único, mantendo a possibilidade de 4 (quatro) 
embarques no sistema de transporte coletivo na Cidade de São Paulo." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 15/03/2019, p. 128 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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