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PARECER Nº 1249/2018 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 795/17 

O presente projeto, de autoria do Vereador Gilberto Nascimento, obrigar as empresas 
concessionárias e permissionárias de transporte coletivo urbano de passageiros do município 
de São Paulo a oferecerem extrato de consumo de créditos do bilhete único. 

A propositura estabelece que o referido extrato deverá estar  acessível nos terminais 
de auto atendimento e nos balcões onde se realizam a recarga do bilhete único, e deverão 
constar as seguintes informações: datas, horários, modais e linhas utilizadas com os valores 
debitados em cada utilização, bem como o saldo atual. Deverá também haver opção de 
período do extrato. 

O valor do serviço será pago pelo usuário, debitado diretamente no crédito do bilhete 
único, no valor máximo equivalente a 1/5 (um quinto) do valor da passagem unitária em vigor 
na data do serviço. 

De acordo com a justificativa, objetiva-se garantir aos usuários do bilhete único o direito 
de acompanhar os valores debitados em cada uso. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou substitutivo 
à iniciativa, visando adequa-la à melhor técnica legislativa e modificando totalmente a forma de 
acesso ao extrato e seu custo: agora ele deverá estar disponível através da Internet e não 
deverá ter custo para o usuário. 

O projeto em análise reveste-se de elevado interesse público, motivo pelo qual a 
Comissão de Administração Pública posiciona-se favoravelmente a sua aprovação. 

Favorável, pelo exposto, o parecer, nos termos do substitutivo da Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 15 de agosto de 2018. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 17/08/2018, p. 78 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


