
Estado de Sao Paulo

PROJETO DE LEI N° 06 DE 08 DE JANEIRO DE 2021

“Dispoe sobre a criagao do Bilhete 
Unico no sistema de transporte coletivo da 
cidade de Cajamar e autoriza o Poder 
Executive Municipal a firmar convenios 
com o Governo do Estado de Sao Paulo e 
os Municipios da Regiao Metropolitanas, a 
fim de implantar o Bilhete Onico 
Metropolitano e da outras providencias”.

Art. 1° Fica criado o Bilhete Unico nas linhas urbanas de onibus e micro- 
onibus da cidade de Cajamar.

Art. 2° O portador do Bilhete podera se transferir livremente e sem 
acrescimo tarifario por todas as linhas regulamentadas do sistema de 
transporte coletivo no periodo de sua validade.

Paragrafo 1° O Bilhete podera ser carregado no proprio veiculo ou em 
postos autorizados de venda.

Paragrafo 2° O usuario ao adentrar o veiculo devera registrar o horario 
atraves dos equipamentos eletronicos instalados.

Paragrafo 3° O usuario ao trocar de veiculo devera registrar novamente 
seu Bilhete atraves dos equipamentos eletronicos instalados.

Paragrafo 4° O prazo de validade do Bilhete sera regulamentado pelo 
Poder Executive levando em conta os tempos de viagem das linhas de 
transporte coletivo do Municipio.

Art. 3° Fica o Poder Executive Municipal autorizado a f\rmar convenios 
com o Governo do Estado de Sao Paulo e com os Municipios que compoe a 
Regiao Metropolitana, com a finalidade de integrar os sistemas de bilhetagem 
eletronica dos transportes coletivos de passageiros municipais e metropolitano 
atraves do Bilhete Onico Metropolitano.

Paragrafo Unico - A integragao referida no caput inclui a integragao 
temporal prevista no Bilhete Onico conforme descrita no Art. 2° desta Lei.

Art^4° O Poder Executive regulamentara esta Lei naquilo que Ihe
couber.
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decorrentes da presente Lei correrao porArt. 5° As eventuais despesas a _ 
conta de dota^des orgamentarias proprias.

publicagdo, revogadasArt. 6° Esta lei entrara em vigor na data da sua 
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