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PARECER Nº 1792/2012 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 260/10  
Objetiva o presente Projeto de Lei nº 260/2010, de autoria do nobre vereador 
Agnaldo Timóteo (PR), isentar dez por cento do valor total do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza – ISS aos estabelecimentos comerciais 
(estacionamentos), desde que demonstrem adoção de medidas de segurança para 
a preservação do patrimônio de sua clientela, como forma de incentivo à 
preservação de possíveis e eventuais delitos contra veículos estacionados nesses 
locais.  
Os equipamentos que deverão comprovar a existência são:  
I – construção de cabine blindada para abrigar os funcionários do estacionamento e 
para a guarda das chaves identificadas dos veículos estacionados;  
II – instalação de alarmes de segurança  
III - contratação de seguranças privados para realização da segurança local;  
IV – 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.  
Justifica o Autor que a proposta visa prevenir roubos e furtos de veículos deixados 
em estabelecimentos situados na cidade de São Paulo.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou 
substitutivo a fim de adequar a proposta à melhor técnica de elaboração legislativa, 
pois a isenção em tela não deverá ser apenas aos estabelecimentos que se dedicam 
exclusivamente a guarda de veículos, mas, sim, a todo estabelecimento que 
disponibilize estacionamento a seus clientes.  
O projeto em análise reveste-se de elevado interesse público, motivo pela qual esta 
Comissão posiciona-se favoravelmente a aprovação do projeto ora apresentado, 
pois a propositura contribuirá para aumento de vagas para trabalhadores bem 
como aumentará a arrecadação de impostos beneficiando o Município.  
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em 28/11/2012.  
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