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PARECER Nº 1306/2019 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº263/2018 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador George Hato, visa dispor sobre 
a obrigatoriedade das locadoras de veículos automotores disponibilizarem automóveis 
adaptados para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

De acordo com a propositura: 

• os estabelecimentos sediados no Município de São Paulo que realizem locação de 
veículos automotores ficam obrigados a disponibilizarem veículos adaptados para atender as 
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida; 

• as locadoras de veículos deverão oferecer 01 (um) veículo adaptado para uso de 
pessoa com deficiência, a cada conjunto de 20 (vinte) veículos de sua frota; 

• a referida obrigatoriedade deverá ser cumprida até o dia 01 de janeiro de 2019, sob 
pena de aplicação de multa mensal no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Em seu parecer, a douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa 
apresentou substitutivo "a fim de: (I) adequar a proposta às normas sobre técnica legislativa 
estabelecidas na Lei Complementar Federal nº 95/98; (II) incluir fator de reajuste para o valor 
da multa administrativa por descumprimento das obrigações impostas pela lei; (III) incluir prazo 
razoável para início de vigência da lei, a fim de que as locadoras de veículos se adaptem às 
obrigações". 

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de 
sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 

Favorável ao substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa, portanto, é o parecer. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 21/08/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 24/08/2019, p. 97 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


