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PARECER Nº 1628/2019 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E 
ATIVIDADE ECONÔMICA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 252/19 

O presente projeto, de autoria do Vereador Aurélio Nomura, obriga os estacionamentos 
particulares estabelecidos no Município de São Paulo a adotar o sistema de cobrança de 
tempo fracionado, em parcelas de 15 (quinze) minutos, durante o período de permanência dos 
veículos. 

A propositura determina que, no caso de o período de permanência compreender 
parcela que não inteire 15 (quinze) minutos, a cobrança será feita segundo a forma de 
arredondamento aritmético seguinte: 

I - a parcela de tempo inferior ou igual a 04 (quatro) minutos e 59 (cinquenta e nove) 
segundos será desconsiderada para o cômputo do valor a ser cobrado pela permanência dos 
veículos; 

II - a parcela de tempo superior ou igual a 05 (cinco) minutos e 00 (zero) segundos será 
considerada como uma parcela de 15 (quinze) minutos inteira para o cômputo do valor a ser 
cobrado pela permanência dos veículos. 

De acordo com a justificativa, objetiva-se evitar cobranças indevidas por parte dos 
referidos estabelecimentos. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou substitutivo 
à iniciativa, visando adequa-la à melhor técnica legislativa e fixar o valor da multa para os 
infratores em R$ 500,00 (quinhentos reais), dobrada na reincidência. 

No âmbito da competência desta Comissão, argumenta-se que a propositura em tela 
vem ao encontro da defesa dos consumidores. 

Favorável, pelo exposto, o parecer, de acordo com o substitutivo da Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica, em 18/09/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/09/2019, p. 107 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


