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De acordo com o disposto no artigo 46, inciso X, e artigo 82, da Resolução n.º 2, 
de 26 de abril de 1991 (Regimento Interno), comunicamos que está aberto a partir desta 
data, por 5 (cinco) sessões ordinárias, o prazo para interposição de recurso contra a 
deliberação pelas comissões dos projetos abaixo relacionados, na forma do último 
substitutivo apresentado, quando houver, ou do texto original: 

3) PL 252/2019 - Autor: Ver. AURÉLIO NOMURA (PSDB) 

PARECER Nº 1384/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE SÃO 
PAULO EM 29/08/2019, PÁGINA 91, COLUNA 02. 

PARECER Nº 1628/2019 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E 
ATIVIDADE ECONÔMICA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE SÃO PAULO 
EM 19/09/2019, PÁGINA 107, COLUNA 01. 

PARECER Nº 2376/2019 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI N° 252/2019 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Aurélio Nomura, visa 
determinar a cobrança fracionada nos estacionamentos particulares no Município de São 
Paulo, na forma que especifica. 

Pelo art. 1º da propositura, os estacionamentos particulares ficam obrigados a adotar o 
sistema de cobrança de tempo fracionado, em parcelas de 15 (quinze) minutos, durante o 
período de permanência dos veículos. O § 2º desse artigo determina que o sistema de 
cobrança fracionada terá como base parcelas de 15 (quinze) minutos, sendo o valor de cada 
parcela estipulado pela divisão do valor cobrado pelo período de 1 (uma) hora por 4 (quatro). 

O art. 2º estabelece 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. 

A douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa ofereceu 
substitutivo "apresentado para adequar o texto à técnica de elaboração legislativa da Lei 
Complementar n° 95/98 e ao princípio da legalidade com a fixação do valor da multa (art. 4°)". 

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, portanto, é o parecer, nos termos do mencionado substitutivo da Comissão 
de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 04/12/2019. 

Alessandro Guedes (PT) - Presidente 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 05/12/2019, p. 114 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


