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PROJETO DE LEI 01-00220/2015 do Vereador Adolfo Quintas (PSDB) 
"Dispõe sobre a comprovação por meio digital da comercialização de ingressos para 

eventos artísticos, culturais e esportivos, para fins de sustentabilidade, no Município de São 
Paulo, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º A comercialização de ingressos para eventos artísticos, culturais e esportivos, 
realizados no Município de São Paulo, quando feita por meio de "sites" na internet, observará 
as normas da presente lei para fins de garantir a sustentabilidade e redução da utilização de 
papéis. 

Art. 2º Os sites de que trata o art. 1º deverão conter frase em destaque, após a 
finalização da compra, contendo a opção de envio da comprovação da compra por meio digital. 

Art. 3º O encaminhamento de comprovantes de compra de ingressos para eventos 
artísticos, culturais e esportivos descritos no art. 1º far-se-á por meio digital, mediante 
mensagens de texto tipo "SMS - Short Message Service", e-mail, ou Código de Barras. 

Parágrafo único. Considera-se Código de Barras, para fins desta lei, como a 
representação gráfica de dados numéricos ou alfanuméricos, cuja decodificação de dados é 
realizada por "scanner" ou leitor, que emite raio vermelho que percorre as barras e 
compreendido por computador e convertido em letras e números. 

Art. 4º A fiscalização da presente lei será feita pelo órgão executivo competente. 

Art. 5º Aos infratores da presente lei aplicar-se-á a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil) 
reais. 

Parágrafo único. O valor da multa prevista no "caput" deste artigo será reajustado 
anualmente pela variação do índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo 
que, no caso de extinção deste índice, será adotado outro criado por legislação federal e que 
reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. 

Art. 6º A adaptação às normas da presente lei deverão ser feitas no prazo de 90 
(noventa) dias. 

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 8º As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 9º Esta Lei entra na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala das sessões... Às Comissões competentes." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 15/05/2015, p. 78-79 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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