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PARECER Nº 1070/2011 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOBRE 
O PROJETO LEI Nº 0260/2010.  
O projeto de lei do Vereador Agnaldo Timóteo (PR) “Isenta de Imposto sobre Serviços 
- ISS os estabelecimentos empresariais classificados como estacionamento ou que 
disponibilizem estacionamento aos clientes, e dá outras providências”. Segundo a 
propositura, a isenção de 10% do valor do ISS se destina aos estabelecimentos 
empresariais classificados como estacionamento, ou que disponibilizem 
estacionamento a seus clientes, desde que comprovadamente demonstrem a adoção 
das seguintes medidas de segurança para a preservação do patrimônio de sua 
clientela, como forma de incentivo a prevenção de possíveis e eventuais delitos contra 
os veículos neles estacionados: Construção de cabine blindada para abrigar os 
funcionários do estacionamento e para a guarda das chaves identificadas dos veículos 
estacionados; Instalação de alarmes de segurança; Contratação de seguranças 
privados para a realização da segurança do local; Adoção de sistemas de segurança 
que façam a interligação dos estabelecimentos com as instituições públicas ou privadas 
de segurança, alertando sobre as eventuais situações de risco. Em que pesem os 
meritórios propósitos de seu autor em buscar soluções para prevenir roubos e furtos 
de veículos deixados em estacionamentos situados na Cidade de São Paulo, 
entendemos que a propositura não deve prosperar pelos motivos expostos a seguir: 
Existem inúmeros procedimentos a serem seguidos a título de comprovação de 
medidas de segurança a serem adotadas para se promover a segurança nas atividades 
de estacionamento. Todavia, as medidas requeridas mencionadas acima distorcem a 
relação entre as atribuições do poder público e os riscos atrelados às atividades 
empresariais privadas. Os benefícios de isenção mostrados na propositura serão 
desfrutados pelos detentores de melhores condições financeiras, que têm condições de 
arcar com altos níveis de investimento em infra-estrutura de estacionamentos 
particulares, que atendem prioritariamente aos possuidores de veículos automotores 
particulares. Quanto ao aspecto tributário tal medida é bastante questionável, pois a 
propositura promove o decréscimo da receita pública, ao conceder isenção parcial, e a 
agravação ao erário, com o incremento dos custos de fiscalização em cada 
estabelecimento que disponibilize o estacionamento ao seu cliente.  
A distorção tributária do Projeto de Lei fica evidente quando se verificam as situações 
correlatas à isenção, apresentadas no Regulamento do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza – ISS - Decreto n° 50.896, de 1º de Outubro de 2009. Baseando-se 
no princípio da isonomia tributária, que visa tratar igualmente os iguais e 
desigualmente os desiguais na medida em que eles se desigualam, defende-se que 
devem ser promovidas situações de interesse social. No caso da legislação tributária 
municipal, ela é total nos casos de Transporte Coletivo de Passageiros, Moradia 
Econômica e Habitação de Interesse Social. Em nome do interesse público, quem tiver 
mais recursos financeiros não deve ser priorizado em relação aos outros em matéria 
tributária. Uma situação intermediária e que pode ser semelhante com a da 
propositura é que prevê benefícios tributários a cinemas. O artigo n° 160 prevê a 
concessão de isenção parcial de 2,0% (dois por cento), desde que os mesmos 
funcionem em imóveis cujo acesso direto seja por logradouro público ou em espaços 
semipúblicos de circulação em galerias - centros comerciais constituídos em regime de 
condomínio - mediante contrapartidas de caráter socioculturais, nos termos da Lei nº 
13.712, de 7 de janeiro de 2004 e do Decreto nº 45.682, de 30 de dezembro de 2004. 
É importante ressaltar que está vedada a concessão dessa isenção parcial aos cinemas 
que funcionem em shopping centers. Outras ações podem ser feitas para aumentar a 



segurança ou inibir as ações criminosas sem que haja a renúncia de receitas tributárias 
pelo Município de São Paulo. Estudos relacionados à análise de riscos nos 
estacionamentos relatam que mais de 60% dos assaltos ocorridos nos 
estacionamentos segurados acontecem em pernoites – aqueles que aceitam clientes 
eventuais “horistas” quando o portão do estacionamento já está fechado, sobretudo a 
partir das 21 horas – ou em estacionamentos que permanecem com as chaves dos 
veículos. A recomendação de seguradoras do setor é que os donos desses 
estabelecimentos não devem aceitar pernoites diante do risco que estão expostos, bem 
como não devem permanecer com as chaves dos veículos, e sendo isso necessário, 
dificultar a ação dos ladrões. Além das matérias supracitadas, no aspecto da segurança 
pública entende-se que a propositura exerce indevidamente um dever do Estado que 
visa atender a coletividade, fornecendo um benefício que atende a poucos. O Estado é 
quem deve adotar medidas de segurança para preservação do patrimônio da sociedade 
em geral, como veremos a seguir: A Constituição Federal, em seu artigo n° 144, 
informa que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 
é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, por meio de diversos órgãos, entre eles as polícias civis e polícias 
militares, cabendo à última a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. A 
Constituição do Estado de São Paulo dispõe que a Segurança Pública, dever do Estado, 
direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo que o Estado manterá a Segurança 
Pública por meio de sua polícia, subordinada ao Governador do Estado. A referida 
atribuição integra as polícias civis - ressalvada a competência da União, está incumbida 
das funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares e 
militares, e as polícias militares - incumbida das atividades de polícia ostensiva e a 
preservação da ordem pública, além daquelas estabelecidas pela Lei Orgânica da 
Polícia Militar.  Quanto às atribuições da Polícia Militar, vale à pena citar que no seu 
regulamento, instituído pela  Lei Complementar Estadual Nº 893, de 09 de março de 
2001, está estabelecido que entre os deveres dos Policiais-Militares, “está o de 
proteger as pessoas, o patrimônio e o meio ambiente com abnegação e 
desprendimento pessoal”. Portanto como vimos acima, se adoção de medidas de 
segurança para a preservação do patrimônio compete ao poder público, entendemos 
que a transferência de suas responsabilidades para instituições privadas - possuidoras 
de cabines blindadas para abrigar os funcionários do estacionamento e para a guarda 
das chaves identificadas dos veículos estacionados, alarmes de segurança, seguranças 
privados para a realização da segurança do local, usuárias de sistemas de segurança 
que façam a interligação dos estabelecimentos com as instituições públicas ou privadas 
de segurança, alertando sobre as eventuais situações de risco - nos termos relatados 
pela propositura, ocorre o exercício indevido de funções das polícias, regulamentadas 
inclusive nas suas responsabilidades, favorecendo a poucos. Ademais, em caso de 
roubo ou furto de veículos guardados em estacionamentos, estes poderão se valer de 
seguros de Responsabilidade Civil Garagista, contratados pelos estacionamentos como 
risco previsível na prestação de serviços desta categoria. A contratação de seguros 
pelos estabelecimentos comerciais já embutem na cobrança do serviço de 
estacionamento os valores equivalentes às despesas com seguro contra roubo e furto 
ocorridos dentro do estabelecimento. A relevância do assunto estimulou na Câmara 
Federal a proposição do PL 6061/2009, que está em tramitação, que altera o Decreto-
Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, visando instituir a obrigatoriedade de seguro 
de veículo em estacionamentos fechados ou garagens de uso público. Assim, em face 
do exposto, divergimos da conclusão do nobre relator de forma que nosso voto é 
contrário à aprovação do projeto de lei. Sala da Comissão de Administração Pública, 
em 14.09.2011.  
Eliseu Gabriel – PSB - Presidente  



Souza Santos –  - Relator  
José Rolim - PSDB  
Carlos Neder– PT  
  
“VOTO VENCIDO” AO PROJETO DE LEI Nº 260/2010 DA VEREADORA MARTA COSTA.  
O projeto de lei de autoria do nobre vereador Agnaldo Timóteo “isenta de Imposto 
sobre Serviços - ISS os estabelecimentos empresariais classificados como 
estacionamento ou que disponibilizem estacionamento aos clientes” que 
comprovadamente demonstrem a adoção de medidas de segurança para a preservação 
do patrimônio de sua clientela.Propõe o autor a isenção de dez por cento do valor total 
do Imposto sobre Serviços - ISS, como forma de incentivo à prevenção de possíveis e 
eventuais delitos contra os veículos neles estacionados. A Comissão de Constituição, 
Justiça e Legislação Participativa, apresentando substitutivo, emitiu parecer pela 
legalidade embora tenha consultado o Executivo que se manifestou pela rejeição da 
propositura. Justifica o autor que o projeto busca prevenir roubos e furtos de veículos 
deixados em estacionamentos na cidade de São Paulo através da disponibilização de 
medidas de segurança preventivas e protetivas do patrimônio dos clientes que 
guardam seus veículos em estacionamentos ou em estabelecimentos que forneçam 
estacionamento. A Comissão de Administração Pública manifesta-se favoravelmente a 
esta propositura nos termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa. Sala da Comissão de Administração Pública, em 14.09.2011.  
Marta Costa – DEM –  
José Ferreira Zelão – PT  
Edir Sales – DEM – 


