
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

PARECER Nº 1716/2019 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E 
ATIVIDADE ECONÔMICA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 250/2019. 

O presente projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Toninho Paiva (PL), dispõe 
sobre a dispensa de cobrança das taxas de estacionamento de hospitais, aos pacientes que 
realizam sessões de quimioterapia e radioterapia, e dá outras providências. 

De acordo com a propositura, ficarão dispensados do pagamento das taxas referentes 
ao uso de estacionamento, cobradas por hospitais da Cidade de São Paulo, os pacientes 
submetidos às sessões de quimioterapia, radioterapia e hemodiálise, enquanto estiverem 
realizando tais procedimentos nesses estabelecimentos. 

A gratuidade será efetivada mediante apresentação de documentos emitidos pelos 
hospitais e clínicas aos pacientes e/ou acompanhantes. 

Depreende-se da justificativa do autor que os pacientes portadores dessas 
enfermidades e que necessitam dos procedimentos de radioterapia e quimioterapia fazem o 
tratamento em várias sessões semanais, com durações de até sete horas, cada. Nessa 
situação, as tarifas dos estacionamentos em hospitais são cobradas integralmente, tomando os 
valores caros e muitas vezes inviáveis. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer pela 
legalidade da propositura, na forma de um substitutivo para adequar o texto à técnica 
legislativa prevista na Lei Complementar nº 95/98, e prever a aplicação de sanção, em caso de 
descumprimento, por se tratar de medida imprescindível para a efetividade das normas que 
regulam o exercício do poder de polícia. 

Ante o exposto e reconhecendo o relevante interesse público da matéria, a Comissão 
de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica é FAVORÁVEL à aprovação do projeto, nos 
termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica, em 02/10/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 03/10/2019, p. 127 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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