
AGORA, A PREFEITURA PAGA 
PARTE DA SUA PASSAGEM

Peça já o seu cartão!

transporte social

NOME SOBRENOME
Com este cartão,

a Prefeitura garante 
parte da sua tarifa

E
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Juntos vamos avançar rumo à
eficiência e qualidade do transporte.

transporte social: a prefeitura vai melhorar 
a vida de quem anda de ônibus

Tarifa mais barata ao usuário

Menos tempo de espera por ônibus e trajetos mais curtos

Ampliação da frota de ônibus urbanos

Criação de novas linhas de ônibus

Mais segurança, com a implantação de câmeras de monitoramentos nos veículos

Implantação de GPS nos ônibus para a Prefeitura fiscalizar horário e cumprimento de itinerário

Instalação de abrigos de ônibus com cobertura e rampa

Instalação de estações de embarque e desembarque de passageiros

Mais acesso à informações sobre horários e trajetos dos ônibus

MAIS INFORMAÇÕES VIAÇÃO LIRA: 3965-8920



Preencher o formulário anexo e entregar em um dos pontos de  cadastramento 
com a cópia dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência 
em nome do titular do cartão.

Veja como solicitar o cartão de transporte social

A empresa fornecerá um protocolo para a retirada do cartão.

Com o protocolo em mãos, vá até a garagem Boa Vista e retire o cartão.

Faça a recarga do cartão em um dos locais instalados em vários pontos da cidade.

GARAGEM BOA VISTA
Rua Santana, 1000 | Jardim Amanda

TERMINAL METROPOLITANO DE HORTOLÂNDIA
Rua Santana, 802 | Jardim de Monaco

TERMINAL METROPOLITANO DE CAMPINAS
Rua Doutor Pereira Lima, 115  | Centro | Acesso próximo às Escadas Rolantes,
Guichê de venda e Recarga de cartões da Boa Vista

DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA
Rua Maria Bernardes, 505 | Remanso Campineiro

PONTOS DE CADASTRAMENTO:

FICHA DE CADASTRO – CARTÃO COMUM

Nome: Nasc:       

RG: CPF: 
  

Fone: E-mail: 

End/Rua: Nº: CEP: 

Bairro: Cidade: UF: 

 

Documentação Necessária:

1.Cópia RG;
2.Cópia CPF;
3.Comprovante de Residência no nome do titular do cartão, em caso de não ter 
comprovante no nome e tiver imóvel locado poderá ser apresentada cópia do contrato 
de locação e/ou similar. 

Fico ciente que o cartão comum é pessoal e intransferível, e que, em caso de perda ou 
danificação do referido cartão, haverá a cobrança pela emissão da 2ª via.

Preenchimento exclusivo da Empresa 
 
 
Data Recebimento: _______/_______/_______               Visto: _______________________ 
 

SETOR DE CADASTRO 

 

Assinatura Cliente

PROTOCOLO DE CADASTRO SETOR DE CADASTRO 

 

Nome: Data Retirada: 

 

APRESENTAR ESTE PROTOCOLO NO ATO DA RETIRADA. O CARTÃO PODERÁ SER RETIRADO PELO PRÓPRIO 

USUÁRIO OU PESSOA AUTORIZADA POR ESTE, DESDE QUE APRESENTE DOCUMENTO ORIGINAL (com foto) DO 

PROPRIETÁRIO DO CARTÃO. 
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No dia 15 de fevereiro, a Prefeitura começa a implementar o pacote de ações na área de 
mobilidade urbana: é o Transporte Social, que chega para revolucionar o transporte 
público em Hortolândia. 

A Prefeitura vai pagar parte da sua tarifa de ônibus urbano. O primeiro passo para ter 
este benefício é solicitar o cartão de Transporte Social à empresa Lira, concessionária 
do sistema de transporte. Basta preencher o formulário em anexo, também à 
disposição em vários pontos da cidade. Com o cartão do Transporte Social, você vai 
economizar e poderá investir em outros benefícios para sua família. Também terá mais 
segurança ao andar de ônibus.

Ao pagar parte da sua tarifa, a Prefeitura faz justiça social, enquanto trabalha junto com 
a concessionária para ampliar a qualidade e eficiência do transporte urbano com novas 
linhas, redução do tempo de espera e dos trajetos, mais fiscalização no cumprimento 
de horários e itinerários, além de abrigos de ônibus mais confortáveis.

TRANSPORTE SOCIAL: 
MAIS QUALIDADE COM ECONOMIA PARA VOCÊ

PONTO DE retirada

1 GARAGEM BOA VISTA
Rua Santana, 1000 | Jardim Amanda


